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άραξε για ακόμη μια φορά τα  
νερά της δημοσιότητας και την 
κυβερνητική προπαγάνδα ο 

καθηγητής Παθολογίας, Έρευνας  
και Πολιτικής Υγείας, Επιστημών 
Δεδομένων, και Στατιστικής στο 
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ,  
Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης. 

 
Μέσα από συνέντευξή του στη «Δημοκρατία» ήταν 
καταπέλτης για τα τιμωρητικά μέτρα, ενώ προέβλεψε πως 
εάν δεν διαφοροποιηθεί ο τρόπος διαχείρισης της 
πανδημίας στη χώρα μας θα έχουμε διάρρηξη της 
κοινωνικής συνοχής, διχασμό αλλά και έναν τρομακτικό 
αριθμό νεκρών, που δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη 
και τους 25.000 έως το καλοκαίρι. Όπως λέει,  

α τιμωρητικής φύσης μέτρα  
που διαχωρίζουν ομάδες  
του πληθυσμού είναι 

αναποτελεσματικά και θνησιγενή,  
ενώ οι συνέπειές τους θα είναι 
αρνητικές τόσο στη διασπορά  
του Covid-19 όσο και στη  
γενικότερη υγεία του πληθυσμού. 
«Οι ανεμβολίαστοι, ακόμα περισσότερο μάλιστα εκείνοι 
που είναι ευπαθείς ή μεγάλης ηλικίας, κάνουν σαφώς λάθος 
να μην εμβολιάζονται. Όμως, αυτοί είναι που είναι οι 
ασθενέστεροι κρίκοι αυτήν τη στιγμή. Η φιλοσοφία της  
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ιατρικής και της δημόσιας υγείας, στο δικό μου σύστημα 
αξιών τουλάχιστον, είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε 
περισσότερο τους ασθενέστερους, όχι να τους κάνουμε τη 
ζωή δύσκολη. Είναι, πρακτικά, το αντίστοιχο με έναν γιατρό 
που, όταν βλέπει έναν ασθενή που δεν έχει αντιληφθεί 
κάποιο πρόβλημα, αντί να μιλήσει μαζί του με πραότητα, 
αρχίζει να τον κλωτσάει και να τον βρίζει φωνάζοντάς του 
«εγώ τα ξέρω όλα κι εσύ είσαι ηλίθιος»!» λέει, τονίζοντας 
ότι χρειάζεται περισσότερη ταπεινότητα και ενσυναίσθηση. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή του Στάνφορντ, το γεγονός ότι 
έχουν ήδη προηγηθεί αρκετά περιοριστικά μέτρα, που όχι 
απλώς δεν αναχαίτισαν την πορεία της πανδημίας, αλλά 
αύξησαν ακόμη περισσότερο τη διασπορά και κατ’ 
επέκταση την πίεση στο σύστημα Υγείας…..  
 

παιτεί από τους λαμβάνοντες 
αποφάσεις να ζητήσουν μια 
συγνώμη από τους Πολίτες !!!  

 
«Κάποιος θα πρέπει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη γι’ 
αυτά τα προηγούμενα λάθη, προτού ζητήσει από τον 
πληθυσμό συμμόρφωση σε περισσότερα μέτρα. Αλλιώς 
χάνει την όποια αξιοπιστία του» εξηγεί και προσθέτει ότι η 
κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα 
είναι ιδιαίτερα άσχημη. «Το μέλλον είναι ρευστό και 
εξαρτάται από τη διαχείριση του προβλήματος, αλλά  

ν συνεχιστούν τα τραγικά λάθη, 
μπορεί να φτάσουμε ή  
και να ξεπεράσουμε τους  

25.000 νεκρούς έως το καλοκαίρι. 

 

Αντιθέτως, με σωστή διαχείριση και με σωστά εστιασμένα 
μέτρα οι θάνατοι θα μειωθούν πολύ πιο αποφασιστικά. Δεν 
είναι μόνο οι νεκροί από τον κορωνοϊό, που μπορεί να 
φτάσουν σε ακόμα πιο δυσμενείς αριθμούς. Με λάθος 
κινήσεις διακυβεύονται πολύ περισσότερα πράγματα για 
τη συνολική υγεία του πληθυσμού και το μέλλον της χώρας. 
Η απόρριψη ή η επικράτηση του τιμωρητισμού και της 
ρητορικής του μίσους είναι ίσως ο κύριος παράγοντας που 
θα κρίνει πού θα οδηγηθούν τα πράγματα» προειδοποιεί ο 
καθηγητής. «Άλλο ένα πρόστιμο απλώς χειροτερεύει την 
οδυνηρή αυτή κατάσταση». Σχολιάζοντας το «χαράτσι» 
των 100 ευρώ, που θα επιβάλλεται από το νέο έτος στους 
πολίτες άνω των 60 ετών, αν δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, ο 
Δρ. Ιωαννίδης κάνει λόγο για εκβιασμό, ο οποίος μπορεί να 
αυξήσει -έως έναν βαθμό- τους εμβολιασμούς, ωστόσο 
μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικός. «Μεγάλο μέρος του 
ελληνικού πληθυσμού έχει ήδη εξοντωθεί ψυχολογικά, 
κοινωνικά και σωματικά, όχι μόνο οικονομικά.  

λλο ένα πρόστιμο απλώς 
χειροτερεύει την οδυνηρή  
αυτή κατάσταση. 

Επίσης, σύμφωνα με τη λογική του μέτρου, αν ένας 
ανεμβολίαστος 60χρονος -που έχει περίπου 0,5% 
πιθανότητα να πεθάνει από κορωνοϊό σε περίπτωση που 
μολυνθεί- πρέπει να πληρώνει 100 ευρώ μηνιαίως ως 
αντίτιμο υγείας, τότε πόσο πρέπει να πληρώνει για αντίτιμο 
υγείας ένας καπνιστής, που έχει περίπου 60-70% 
πιθανότητα να πεθάνει τελικά από κάποια αιτία που 
σχετίζεται με το κάπνισμα ή ένας παχύσαρκος;» 
διερωτάται, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να εξοντώσουμε 
ό,τι προκαλεί τη νόσο, και όχι τους ανθρώπους.  Α 

Α 

Ά 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 11-12 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 210 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 4 

 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Μία νέα μελέτη έρχεται να αντιμετωπίσει με διαφορετικό 
τρόπο την επιβάρυνση που προκαλεί ένα ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο στο περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής του, σε 
σχέση με τους συμβατικούς ανταγωνιστές του με μηχανές 
εσωτερικής καύσης, θέτοντας ως βασική παράμετρο τις 
πρώτες ύλες που χάνονται από την έναρξη της παραγωγής 
μέχρι και την απόσυρση ενός αυτοκινήτου. Όπως γράφει ο 
Νίκος Λουπάκης στο liberal.gr  

α ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν 
επανειλημμένως ενοχοποιηθεί 
για την βλάβη που προκαλούν  

στο περιβάλλον κατά την εξόρυξη των 
πρώτων υλών που απαιτούνται για  
την κατασκευή κατά κύριο λόγο  
των συσσωρευτών μπαταριών  
τους και κατά δεύτερο λόγο των 
ηλεκτροκινητήρων τους. 
Έτσι, λοιπόν, στο παρελθόν έχουμε δει να προκύπτει ότι η 
συνολική βλάβη που προκαλείται στο περιβάλλον κατά την 
εξόρυξη των πρώτων υλών και την παραγωγή ενός 
αυτοκινήτου, καθώς και κατά την κυκλοφορία του στους 
δρόμους μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του και 
την απόσυρση του, είναι μικρότερη για ένα συμβατικό 
αυτοκίνητο από ότι για ένα ηλεκτρικό. Βεβαίως τέτοιες 
μελέτες έχουν δεχτεί πληθώρα κριτικών σε σχέση με τις 
παραδοχές που έκαναν κατά την διεξαγωγή των σχετικών 

μετρήσεων και ερευνών. Τώρα όμως έρχεται μία ακόμα 
μελέτη να ενισχύσει την άποψη ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
είναι όντως πιο «οικολογικά». Πρόκειται για μια μελέτη της 
ευρωπαϊκής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Transport & 
Environment» που τιτλοφορείται «From dirty oil to clean 
batteries» («Από το βρώμικο πετρέλαιο στις καθαρές 
μπαταρίες») και έρχεται να προσφέρει νέα επιχειρήματα 
στους οπαδούς της ηλεκτροκίνησης (για την ακρίβεια των 
οπαδών των ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας) αφού 
καταθέτει ακόμη περισσότερες αποδείξεις ότι το συνολικό 
αποτύπωμα άνθρακα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι 
χαμηλότερο από αυτό των συμβατικών. Βάσει αυτής της 
μελέτης τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν πολύ 
λιγότερες πρώτες ύλες σε σχέση με οχήματα με μηχανές 
εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ). Η μελέτη υπολόγισε την 
ποσότητα των υλικών που «χάνονται», τα οποία δηλαδή 
δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να ανακτηθούν με κάποιο 
τρόπο. Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οι «χαμένες» πρώτες 
ύλες είναι η σχετικά μικρή ποσότητα μετάλλου που 
χρησιμοποιείται στην μπαταρία, μεγάλο μέρος της οποίας 
μπορεί να ανακυκλωθεί. 
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Ενώ για ένα βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, 
έχουμε χιλιάδες βαρέλια αργού πετρελαίου που καίγονται 
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Υπολογίστηκε, μάλιστα, ότι 
ο όγκος των καυσίμων που καίγονται είναι 300 έως 400 
φορές μεγαλύτερος από την ποσότητα του υλικού που 
χάνεται κατά την κατασκευή μιας συστοιχίας μπαταριών 
ενός ηλεκτρικού οχήματος. Συγκεκριμένα ενώ ένα 
βενζινοκίνητο όχημα θα κάψει περίπου 17.000 λίτρα 
βενζίνης και ένα diesel 13.500 λίτρα πετρελαίου, ένα 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα χρειαστεί για την κατασκευή των 
στοιχείων (cells) των μπαταριών του περίπου 160 kg 
διαφόρων υλικών, από τα οποία θα χαθούν τελικά μόνο τα 
30 kg, αφού τα υπόλοιπα θα ανακτηθούν. Σε αυτήν την 
ποσότητα περιλαμβάνονται 1,8 kg λιθίου, 0,4 kg κοβαλτίου 
και 1,4 kg νικελίου, ενώ όλες μαζί οι «χαμένες» πρώτες ύλες 
θα έχουν το μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου. Αυτή η 
προσέγγιση τοποθετεί επίσης τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της ηλεκτροκίνησης και των οχημάτων με ΜΕΚ 
σε μια άλλη βάση, αφού επιχειρεί επίσης να ξεκαθαρίσει 
κάποιες παρανοήσεις σχετικά με το συνολικό αποτύπωμα 
άνθρακα – και στις δύο περιπτώσεις. Βλέπετε,  

ι εκπομπές CO2 που οφείλονται 
στη διαδικασία της προμήθειας 
πρώτων υλών, όπως το κοβάλτιο, 

έχουν οδηγήσει κάποιους να αμφι-
σβητήσουν το περιβαλλοντικό προφίλ 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων…… 
αν και είναι δεδομένο ότι κατά την κυκλοφορία τους δεν 
εκπέμπουν καθόλου ρύπους. Και παρόλο που τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα ευθύνονται έμμεσα για την καύση ορυκτών 
καυσίμων, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις καταναλώνουν 
ηλεκτρική ενέργεια που δεν προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγής (καταναλώνουν δηλαδή εμμέσως υγρά καύσιμα) η 
μελέτη της Transport & Environment επιμένει ότι οι 
εκπομπές CO2 καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές – ακόμα 
και με το τρέχον μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα 
μεταβαίνουν, αλλού πιο γρήγορα και αλλού πιο αργά, σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι που σημαίνει ότι οι 
όποιες έμμεσες εκπομπές CO2 δεν θα υφίστανται. Στη 
μελέτη, αναφέρεται επίσης και το ότι πολύ συχνά, σε άλλες 
αναλύσεις δεν λαμβάνεται υπόψη η ανακύκλωση των 
μπαταριών. Στην Ευρώπη, πάνω από το 20% του λιθίου και 

του νικελίου και το 65% του κοβαλτίου, που απαιτούνται για 
την κατασκευή μιας νέας μπαταρίας θα μπορούσαν να 
προέρχονται από ανακυκλωμένες μπαταρίες έως το 2035. 
Τέλος, η τεχνολογική εξέλιξη θα μπορούσε επίσης να 
οδηγήσει σε μείωση των ποσοτήτων των πρώτων υλών 
που απαιτούνται για την κατασκευή των μπαταριών. Η 
μελέτη της Transport & Environment τολμά, λοιπόν, την 
πρόβλεψη ότι η ποσότητα λιθίου που απαιτείται για την 
κατασκευή μιας μπαταρίας μπορεί να μειωθεί ακόμα και 
κατά 50% την επόμενη δεκαετία. Ενώ το κοβάλτιο θα 
μπορούσε να μειωθεί ακόμα περισσότερο, κατά 75%, και το 
νικέλιο κατά 20%, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. 

Μία ακόμη μελέτη έρχεται να προστεθεί στις πολλές που 
δημιουργούν αμφιβολίες για το περιβαλλοντικό όφελος της 
ηλεκτροκίνησης. Όπως γράφει ο Nίκος Ι. Mαρινόπουλος 
στο caroto.gr μία έρευνα που δημοσιοποίησε το ινστιτούτο 
IFO Schnelldienst από το Μόναχο καταλήγει στο πόρισμα 
πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν ωφελούν και τόσο την 
μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση 
με τα πετρελαιοκίνητα. Μάλιστα η έρευνα αναφέρει πως  

να Tesla Model 3 έχει στον κύκλο 
ζωής του παρόμοιο ενεργειακό 
αποτύπωμα με ένα ντίζελ 

επιβατικό της Mercedes. 
Στην Γερμανία υπάρχει μεγάλο δίλημμα για την 
μεταστροφή προς την ηλεκτροκίνηση και μετά το 
περιβόητο Dieselgate. Ειδικά από την στιγμή που το 
αγοραστικό κοινό δεν δείχνει να δελεάζεται ιδιαίτερα από 
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (παρά μόνον όταν υπάρχουν 
ισχυρά οικονομικά κίνητρα) και το πετρέλαιο να 
καταλαγιάζει σε ένα καλό ποσοστό (1 στα 3 αυτοκίνητα δεν  
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το λες λίγο) μετά την φουρτούνα του σκανδάλου. H έρευνα 
έγινε με βάση τα footprint δεδομένα της χώρας και 
περιλαμβάνει ένα Tesla Model 3, μία Mercedes 220d και μια 
Mercedes C-Class LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο). Το 
ζητούμενο ήταν το ενεργειακό αποτύπωμα των 
αυτοκινήτων σε μία διάρκεια ζωής 150.000 χιλιομέτρων και 
το αποτέλεσμα προκαλεί έκπληξη, αφού το Tesla είχε 156-
182 γρ. CO2/km, η 220d στα 141 και η C-LNG στα περίπου 
100. Αξιοσημείωτο είναι πως το Tesla είναι κατά NEDC, ενώ 
τα άλλα δύο κατά WLTP που είναι και πιο αυστηρό. Η 
μελέτη δείχνει πως πάνω κάτω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
και ένα συμβατικό δημιουργούν ή παράγουν την ίδια 
ποσότητα CO2, περίπου στους 8,6 τόνους σε κάθε 
περίπτωση. Οι περίπου 4,9 από αυτούς αφορούν στην 
κατασκευή και οι 1,9 κατά την φάση παραγωγής και 
συναρμολόγησης. 

να diesel παράγει υψηλότερη 
εκπομπή κατά 0,8 τόνους σε 
σχέση με τους 0,3 του Tesla 3.  

Το περίεργο είναι πως στο Tesla 
αντιστοιχούν περίπου 1,5 τόνοι CO2 
για τα εξαρτήματα του όταν για την 
Mercedes 220d είναι μόλις στον 1 τόνο. 
Ο λόγος αφορά κυρίως στην παραγωγή της μπαταρίας. 
Στην έρευνα λήφθηκαν υπόψη δεδομένα για τα καύσιμα 
από έκθεση της Ε.Ε. και αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η 
E.E. έχει θέσει ως όριο τα 95 γρ. CO2/χλμ., έως το 2021 με 
μείωση κατά 35% και στα 59 γραμμάρια το 2030 (κάτι που 
ήδη συζητείται πως είναι πολύ ακραίο και ανέφικτο και πως 
θα υπάρξει αναθεώρηση). Και πως τα ηλεκτρικά 
φαινομενικά έχουν μηδενικούς ρύπους και πως θα έπρεπε 
να υπάρχει ένα μοντέλο υπολογισμού του ενεργειακού 
τους αποτυπώματος. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα 
δύσκολο αφού στην εξίσωση μπαίνουν και αστάθμητοι 
παράγοντες όπως είναι η «ποιότητα» του ηλεκτρικού 
ρεύματος (δηλ. η πηγή, π.χ. αν είναι από καύση λιγνίτη ή 
από ανανεώσιμες μορφές). Συμπέρασμα: Η έρευνα είναι 
ενδεικτική και όχι αντιπροσωπευτική μιας και βασίζεται σε 
δεδομένα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην 

Γερμανία. Ωστόσο, για όποιον θεωρεί πως τα ηλεκτρικά 
είναι παντελώς «καθαρά» η μελέτη είναι ενδιαφέρουσα μιας 
και η δική μας ποιότητα είναι παρόμοια σε μίξη. Βέβαια το 
θέμα είναι πολυσύνθετο αφού τα συμβατικά αυτοκίνητα ναι 
μεν έχουν πολύ περισσότερα εξαρτήματα και υγρά, όταν τα 
ηλεκτρικά έχουν ως το θέμα της κατασκευής, παραγωγής, 
διάρκειας ζωής και ανακύκλωσης των μπαταριών. Και στις 
δύο περιπτώσεις υπάρχει και το θέμα των ποσών 
ενέργειας κατά την εξόρυξη/ επεξεργασία τόσο των υγρών 
καυσίμων όσο και των μετάλλων/ υλικών των μπαταριών. 
Η έρευνα καταλήγει πως μια σωστή κατεύθυνση θα ήταν η 
εξέλιξη κινητήρων CNG ή κυψελών καυσίμου. Από την άλλη 
θα μπορούσε να πει κανείς πως όλα αυτά φοβίζουν την 
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και την απότομη 
μετάβαση (κακά τα ψέματα, αλλά από το Dieselgate βγήκαν 
αρκετά θετικά) προς την ηλεκτροκίνηση. 

 

ια εμπεριστατωμένη έρευνα της 
Polestar καταδεικνύει ότι ένα 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαιτεί 

40% περισσότερη πρώτη ύλη για την 
κατασκευή του από ένα συμβατικό. 
Η Polestar είναι η θυγατρική της Volvo που κατασκευάζει 
premium ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχει λοιπόν κάθε λόγο να 
υποστηρίζει τη χρήση τους. Ταυτόχρονα όμως, επιλέγει το 
δρόμο της διαφάνειας όσον αφορά το ενεργειακό τους 
αποτύπωμα, το οποίο δεν φαίνεται να είναι τόσο «αθώο», 
όσο θεωρείται. Παρότι αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι 
μπορούμε να επιτύχουμε ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς 
εκπομπές ρύπων οδηγώντας απλώς ηλεκτρικά  

 

Έ Μ 
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αυτοκίνητα, η αλήθεια είναι πολύ πιο περίπλοκη. Και αυτή 
ακριβώς είναι ο λόγος που η Polestar αποφάσισε να ηγηθεί 
ενός κινήματος διαφάνειας σε ολόκληρη την 
αυτοκινητοβιομηχανία. Το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα αφορά 
τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού κατασκευής 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για την αποφυγή παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών 
ζημιών από την εξόρυξη ορυκτών. Δευτερευόντως, η 
Polestar επιλέγει να επικοινωνήσει ανοιχτά τον 
πραγματικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο ολόκληρου του 
κύκλου ζωής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, από την 
παραγωγή έως το τέλος της ζωής τους.  

αρότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
δεν παράγουν ρύπους κατά τη 
λειτουργία τους, απαιτούν τόνους 

πρώτων υλών και ενέργεια κατά  
τη διαδικασία κατασκευής τους. 

 
Η έρευνα της Polestar αποκαλύπτει το αποτύπωμα 
άνθρακα κατά τη διάρκειας ζωής όλων των νέων μοντέλων 
της, ξεκινώντας από το Polestar 2, με εντυπωσιακά 
ευρήματα. Για τη σύγκριση του ίχνους CO2 του ηλεκτρικού 
Polestar 2, χρησιμοποιήθηκε ως συμβατικό μοντέλο 
αναφοράς το Volvo XC40 και συγκεκριμένα ο μέσος όρος 
κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων των εκδόσεών του με 
κινητήρες βενζίνης. Τα δεδομένα εκπομπών για το XC40 
βασίστηκαν στον κύκλο οδήγησης WLTP και ο μέσος όρος 
εκπομπής CO2 που προέκυψε είναι τα 163 γρ./χλμ. Οι 
αριθμοί που θα δούμε στη συνέχεια αποκαλύπτουν ότι το 
Polestar 2 έχει χαμηλότερο αντίκτυπο στο κλίμα καθ 'όλη 
τη διάρκεια ζωής σε σχέση με το XC40, αλλά όχι μικρό. Και 
ότι τελικά απαιτούνται εκατοντάδες ή αρκετές δεκάδες 
χιλιόμετρα χρήσης, πριν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
εξισορροπήσει το μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα της 
κατασκευής του σε σχέση με το συμβατικό. Πιο 
συγκεκριμένα, το σύνολο των υλικών για την κατασκευή 
ενός συμβατικού Volvo XC40 ανέρχεται στους 14 τόνους, 
ενώ αυτό για την κατασκευή του Polestar 2 και των 
μπαταριών του στους 24 τόνους. Είναι δηλαδή 40% 
μεγαλύτερο στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του, το συμβατικό Volvo XC40 θα 
καταναλώσει συνολικά 41 τόνους ορυκτά καύσιμα, ενώ το 

ηλεκτρικό Polestar 2 θα καταναλώσει ηλεκτρική ενέργεια η 
οποία ανάλογα με τον τρόπο που παράγεται, απαιτεί:  

 
Σύμφωνα με το παγκόσμιο μείγμα παραγωγής: 23 τόνους 
ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μείγμα 
παραγωγής: 15 τόνους ορυκτών καυσίμων Από αιολική 
ενέργεια: 0,4 τόνους ορυκτών καυσίμων Το σημείο χρήσης 
από το οποίο το ηλεκτρικό Polestar 2 θα ξεκινήσει να έχει 
μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με το συμβατικό 
Volvo XC40 εκφράζεται σε χιλιόμετρα κίνησης και 
αποτυπώνεται στη συνέχεια, ανάλογα με το μείγμα 
παραγωγής ενέργειας: Σύμφωνα με το παγκόσμιο μείγμα 
παραγωγής: 112.000 χλμ. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
μείγμα παραγωγής: 78.000 χλμ. Από αιολική ενέργεια: 
50.000 χλμ Εννοείται ότι σε χώρες που παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια κυρίως μέσω της χρήσης ορυκτών 
καυσίμων το παραπάνω όριο χιλιομέτρων εξισορρόπησης 
του ενεργειακού αποτυπώματος αυξάνεται, ενώ σε όσες οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυριαρχούν, μειώνεται. Όλα 
τα παραπάνω στοιχεία που πολύ σωστά παρέχει η 
Polestar είναι προφανώς ενδεικτικά και πιθανώς πολύ 
διαφορετικά, προς το χειρότερο ή το καλύτερο, ανάλογα με 
τις πρακτικές που ακολουθεί ο κάθε κατασκευαστής.  

 

Π 
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 
Την ώρα που χιλιάδες αστυνομικοί 
υπηρετούν στους δρόμους για ώρες 
κάθε μέρα με τρύπια-λόγω χαμηλών 
μισθών-παπούτσια και ρούχα 
κάποιοι συνάδελφοί τους ζουν μέρα-
νύχτα ως κροίσοι. Πώς τα 
καταφέρνουν; Την ίδια απορία έχουν 
και οι πολλοί δικαστές με λίγους 
συναδέλφους τους… 

 
Πριν τρεις μήνες στις 30 
Σεπτεμβρίου 2021 στην Ευελπίδων 
είχε προκαλέσει σοκ μία δίκη στο Ι 
Τριμελές. Και της είχαμε δώσει 
δημοσιότητα και στη ραδιοφωνική 
εκπομπή (90,4 ΑΡΤ) του Σαββάτου 
και σε αυτή εδώ την έπαλξη και σε 
τηλεοπτική εκπομπή. Είχαμε 
αποκαλύψει δημοσίως, γιατί οι 
παράγοντες της δίκης το είχαν 

βούκινο, ότι στο εδώλιο εκείνη την 
ημέρα θα έπρεπε να καθίσουν ούτε 
ένας, ούτε δυο, ούτε δέκα, ούτε 
40,ούτε 80,ούτε εκατό, ούτε …150 
κατηγορούμενοι… 

α έπρεπε  
να καθίσουν 
τετρακόσιοι 

ενενήντα έξη (496) 
κατηγορούμενοι!!!  
Η δίκη αφορούσε 
«βιομηχανία» έκδοσης 
πλαστών εγγράφων,  
με τα οποία διάφοροι 
ξένοι και Έλληνες 
βαφτίζονταν με  
άλλα ονόματα, άλλες 
εθνικότητες, άλλα 
χαρακτηριστικά κλπ. 
Είχαμε ρωτήσει «ποιος σοφός 
εγκέφαλος» ή «σοφοί εγκέφαλοι» 
από όσους «φιλοτέχνησαν» την 
δικογραφία κατάφερε να 
«πακετάρει» τόσους 
κατηγορούμενους σε ΜΙΑ μόνο δίκη 
αρμοδιότητας Τριμ. πλημ., δηλαδή 
σε ένα χαδάκι χωρίς συνέπειες, όταν 
βαφτίζουν εγκληματική οργάνωση 
την συνεργασία τριών 17χρονων 
αθιγγάνων, που κλέβουν από πέντε 
κατσαρόλες,10 τηγάνια και 15 
τετζερέδια και τα αποθηκεύουν 
κάπου στο Μενίδι για να τα 
πουλήσουν για «πολτοποίηση»; 
Είχαμε επισημάνει τη δίκη ως 
ξεδιάντροπο ρεκόρ ουσιαστικής και 
κατ’ αποτέλεσμα αρνησιδικίας. 
Ρεκόρ κατηγορουμένων και 
παραγόντων και μάλιστα αυτής της 
κατηγορίας, το οποίο κατ’ 
αποτέλεσμα προωθούσε την 
μάστιγα ελληνοποιήσεων και 
αλλαγής ταυτοτήτων σε κακοποιούς 
μεγάλου βεληνεκούς και ντόπιους 
και Έλληνες. Και έστελνε μήνυμα 
στα λογής κυκλώματα ότι «και αν 

πιαστούν θα πέσουν στα μαλακά». 
Είχαμε πληροφορίες ότι κάποιοι 
είχαν «ενδιαφερθεί» για να πάρει 
αυτή την μορφή η υπόθεση και είχαν 
αφήσει με το στόμα ανοιχτό και 
διώκτες αυτών των εγκλημάτων 
στην Αστυνομία και δικαστές και 
δικηγόρους. Στις 1 Δεκεμβρίου η 
Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι 
εσωτερικές της υποθέσεις μετά από 
πολύμηνες έρευνες συνέλαβαν 
Διοικητή Ασφαλείας της δυτικής 
Αττικής, άλλους 10 αστυνομικούς και 
μερικούς ακόμα πολίτες για 
παρόμοια ακριβώς υπόθεση. 
Δηλαδή συνεργασία για έκδοση 
τέτοιων πιστοποιητικών κλπ. 
Ανακοίνωσε ότι στο γραφείο του 
Διοικητή βρέθηκαν 320 χιλιάδες 
ευρώ σε χρηματοκιβώτιο, ποσό που 
ένας αστυνομικός θα το εισπράξει με 
μισθούς όλης της καριέρας του και 
φυσικά δεν θα του έχει μείνει και 
ευρώ, αφού είναι τα αθροιζόμενα 
μικρά μηνιάτικα από τα οποία ζει την 
οικογένεια. 

ύπαρξη 
κυκλωμάτων στην 
Αστυνομία και  

στην Δικαιοσύνη κάθε  
άλλο παρά καινούργιο 
σύμπτωμα είναι. 
Δεκαετίες τώρα κάθε λίγο 
αποκαλύπτεται και ένα σοβαρότατο 
κύκλωμα και πλουτισμοί 
αστυνομικών και δικαστών και 
υπαλλήλων της κρατικής μηχανής. 
Κατά σύμπτωση η αποκάλυψη του 
κυκλώματος και της σύλληψης 
αστυνομικών μας βρήκε στην 
Εισαγγελία Εφετών. Εκεί θέσαμε ένα 
θέμα ανάλογο. Μια δικαστική 
υπόθεση παρεγράφη πριν πολλά 
χρόνια. Όμως μια κρατική υπηρεσία 
την κρατάει «ανοιχτή», γιατί δήθεν 
δεν κατάλαβε την παραγραφή. Ο 
εκβιασμός είναι καθαρός. Αν ο  

 

Θ 
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πολίτης πάει και αφήσει το «δωράκι» του στην υπηρεσία 
(ας πούμε π.χ. Εφορία) τότε αιφνιδίως θα συμμορφωθούν 
με την δικαστική απόφαση. Αν ο πολίτης δεν καταλάβει ότι 
χρειάζεται «δωράκι» τότε, είτε θα ξοδεύει στη Δικαιοσύνη 
το «δωράκι» που θα έδινε και περισσότερα για να λάβει 
αυτό που δικαιούται χωρίς να ξοδέψει το παραμικρό, είτε 
θα τον ταλαιπωρούν, όπως ταλαιπωρούν οι τράπεζες 
εκείνους που έχουν σημαδέψει για να τους πάρουν 
ακίνητα-φιλέτα και τους «ρίχνουν» με κολπάκια τα δάνεια 
που εξυπηρετούνται… Από τέτοιες υποθέσεις έχει 
μπλοκάρει όλη η Διοικητική Δικαιοσύνη. Και το κράτος 
κάνει πως δεν καταλαβαίνει…  

υκλώματα στην Αστυνομία  
και στην Δικαιοσύνη χωρίς  
οι πολιτικοί να βάλουν το  

χεράκι τους δεν στέκονται. 

 
Ακόμα και στην υπόθεση του ψευτογιατρού που ρήμαζε 
ζωές και πορτοφόλια και δικάζεται για κακουργήματα 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ήταν η κάλυψη… Δυστυχώς η διαπλοκή μεταξύ 
κομμάτων εμφανίζεται και σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις. 

ήμερα σε διπλανή αίθουσα  
του εφετείου δικαζόταν το 
μεγαλύτερο-όπως μας είχε πει 

δίνοντας μας την δικογραφία ο Κων. 
Μητσοτάκης-σκάνδαλο από καταβολής 

ελληνικού κράτους. Δίπλα στον 
διάσημο κατηγορούμενο συγγενής  
του Κων. Μητσοτάκη… Δικηγόροι του 
κατηγορούμενου; Αστέρια του 
ΣΥΡΙΖΑ!!! Εμ, δε θα αθωωθεί; 

 
Κορόιδα οι δικαστές που τον παρέπεμψαν και όσοι δεν «τα 
πήραν»; Απλά έντιμοι… Αυτό το μακρύ χέρι της πολιτικής 
στη Δικαιοσύνη ξαναζωντανεύει τα κυκλώματα και όταν τα 
εξαρθρώσει η Αστυνομία ή κάποια άλλη αρχή. Αυτό το 
μακρύ χέρι της πολιτικής καταγγέλλουν και τώρα και η 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και οι Ευρωπαίοι 
δικαστές με την επινόηση της κυβέρνησης να εξετάζει ξανά 
τους δικαστές και να τους βαθμολογεί με τις επιδόσεις τους 
σε διάφορα «σεμινάρια» την ανεξαρτησία δε των 
σεμιναρίων και βαθμολογητών ουδείς και με κανένα τρόπο 
δεν εγγυάται…  

 

Κ 
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ού στοχεύουν; Δικαστής που θα 
παραπέμψει σκληρά κάποιον 
προστατευόμενο της εξουσίας  

θα «κοπεί»… Και δικαστής που  
θα κάνει τα χατίρια θα απολαύσει 
προαγωγή, με θέσεις κλπ. 
Το βιώνουμε στο πετσί μας και τώρα… Θα προσφύγουμε 
στον Άρειο Πάγο να μας εξηγήσει τι εννοεί μια νεαρή 
εισαγγελέας στα χέρια της οποίας βρίσκεται μια αναφορά 
που κάναμε σχεδόν πριν τρία χρόνια και μας καλούν ξανά 
και ξανά για να τα πούμε με τρόπο «ευσύνοπτο», ώστε να 
τα καταλάβουν. Τι να καταλάβουν; Αυτά που γράφει μεταξύ 
άλλων και μια ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! Το σκάνδαλο 
βλέπετε αφορά το πλουσιότερο ίδρυμα της Ευρώπης και 
εμείς δεν είμαστε αρκούντως ευσύνοπτοι… Τις επιδόσεις 
και των εισαγγελέων και των δικαστών στις εξετάσεις που 
καταγγέλλουν οι δικαστές κάποιοι, κάποτε θα τις 
προσέξουν… Για να έχετε μια ιδέα πόσο βαριά τα γράφουν 
οι ευρωπαίοι δικαστές στην κυβέρνηση της κανονικότητας, 
δηλαδή του Κυριάκου, διαβάστε ένα απόσπασμα από την 
επιστολή τους στον Υπουργό Δικαιοσύνης που 
είναι…γιατρός! 

«…Ενώ όμως σε πολλά δικαστικά συστήματα, η αρχική 
εκπαίδευση ολοκληρώνεται με εξετάσεις, προκειμένου να 
αποδειχθεί η νομική επάρκεια που απαιτείται για το 
διορισμό ενός δικαστή, αντίθετα είναι πράγματι επικίνδυνο 
να υποβάλλεται σε εξετάσεις ένας εν ενεργεία δικαστής 
μετά από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η ικανότητα των 
δικαστών να ασκούν το λειτούργημά τους μπορεί να κριθεί 
μέσα από την αξιολόγηση του έργου τους, η οποία, όπως 
πληροφορήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, 
προβλέπεται στην Ελλάδα σε τακτική βάση. Η υποβολή των 
δικαστών σε έλεγχο από τους διδάσκοντες στα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια ενέχει πράγματι τον κίνδυνο 
αδικαιολόγητης επέμβασης στη δικαστική ανεξαρτησία. Η 

Γνωμοδότηση 4 του CCJE 2 (Συμβουλευτικό Συμβούλιο 
Ευρωπαίων Δικαστών), ως προς το ζήτημα αυτό, αναφέρει 
ότι καταρχήν «η συμμετοχή των δικαστών σε προγράμματα 
κατάρτισης δεν μπορεί να υπόκειται σε ποιοτική 
αξιολόγηση, μόνο δε το αντικειμενικό γεγονός της 
συμμετοχής τους μπορεί να ληφθεί υπόψη στην 
επαγγελματική αξιολόγηση των δικαστών». 3 Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Δικαστών συντάσσεται απόλυτα με αυτό το 
κεκτημένο, που ακολουθείται και από άλλα κράτη-μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την επιμόρφωση των 
δικαστών. Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες αρχές, 
πρέπει να υπογραμμισθεί ότι: – Η ερμηνεία του νόμου 
μπορεί να αξιολογηθεί μόνο μέσα στα πλαίσια της 
δικαιοδοτικής λειτουργίας και μέσω του προβλεπόμενου 
συστήματος ενδίκων μέσων, δεν μπορεί όμως να 
αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στα πλαίσια 
προγράμματος επιμόρφωσης εν ενεργεία δικαστικών 
λειτουργών. -Αντίκειται στη θεσμική θέση ενός δικαστή να 
βαθμολογείται συνεχώς, μέσω γραπτών εξετάσεων, σε 
θεωρητικά μαθήματα, εξετάσεις που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την προαγωγή και την επαγγελματική του 
ανέλιξη. -Η θέσπιση υποχρέωσης στους δικαστές να 
υιοθετήσουν τη γνώμη των διαφόρων διδασκόντων ενός 
σεμιναρίου σε νομικά ζητήματα, προκειμένου να επιτύχουν 
στις εξετάσεις, παραβιάζει την αρχή της δικαστικής 
ανεξαρτησίας…».  

όσο πιο ωμά να τους γράψει  
ότι θέλετε δικαστές που να σας 
φοβούνται ή να δελεάζονται από 

ρουσφέτια με βαθμούς και θέσεις; 

Π 
Π 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Κυριάκο, πάρε πρωτοβουλία 
μεσολάβησης για να δημιουργηθούν 
από την πλευρά της Δύσης, στα 
πλαίσια της Ε.Ε. του ΝΑΤΟ, 
συνθήκες ύφεσης στο τεταμένο 
κλίμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ 
Ρωσίας και Ουκρανίας. Αγαπητέ 
Κυριάκο Μητσοτάκη, σου 
αποστέλλω την παρακάτω επιστολή 
που δημοσιοποίησα μέσω των 
ειδήσεων της ΒΕΡΓΙΝΑ ΤV που 
αναμεταδίδουν την ίδια ημέρα 13 
τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας. 

υριάκο 
περιμέναμε ως  
ο Πρωθυπουργός  

της Ελλάδος στη 
συνάντηση που είχες  
με τον Πρόεδρο της 
Ρωσίας στο Σότσι  
να αναλάβεις 

ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για το καλό  
της Ελλάδας και του λαού της. 

 
Το ταξίδι σου συνέπεσε με την σοβούσα κρίση στην Ουκρανία, η οποία αν δεν 
υπάρξει αυτοσυγκράτηση και κατευνασμός μπορεί να γίνει αιτία ενός παγκόσμιου 
πυρηνικού πολέμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια πολύ κρίσιμη 
συγκυρία, λόγω των σχέσεων της Ρωσίας με την Τουρκία, που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο και στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, της πρόσφατης υπογραφής 
αμυντικής συνεργασίας της χώρας μας με τις ΗΠΑ, αλλά και της ενεργειακής 
κρίσης με την εκτόξευση των τιμών στο φυσικό αέριο. Για τούτο περιμέναμε - 
ακόμα ευελπιστούμε - να αναλάβεις πρωτοβουλία μεσολάβησης για να 
δημιουργηθούν από την πλευρά της Δύσης, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, συνθήκες 
ύφεσης στο τεταμένο κλίμα  που υπάρχει σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας,  

 

Κ 
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ιατί αν οι ΗΠΑ επιμείνουν να 
εντάξουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ 
και δεν ενεργήσουν πυροσβεστικά 

ο πόλεμος είναι εγγύς. 
Αυτό φάνηκε από όσα σου είπε ο Πούτιν δεν θα γίνει δεκτό 
από τη Ρωσία, όπως δεν έγινε δεκτή η δημιουργία 
Σοβιετικών Βάσεων στην Κούβα το 1963 από τις ΗΠΑ. Η 
Ουκρανία είναι ζωτικός χώρος της Ρωσίας από 
αρχαιοτάτων χρόνων και δεν θα επιτρέψει την Νατοποίηση 
της με καμιά δύναμη.  Επομένως οι ΗΠΑ αν προχωρήσουν, 
θα «ανάψουν το φυτίλι» του παγκοσμίου πολέμου και αυτό 
θα έχει ολέθριες συνέπειες σε όλη την υφήλιο. Η χώρα μας 
η οποία έχει καταστεί Αμερικανική βάση και 
διαμετακομιστικός χώρος μεταφοράς δυνάμεων από το 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς Βορράν θα υποστεί τα 
πρώτα πλήγματα και θα είναι το πρώτο θύμα. Τούτο την 
καθιστά μέρος του προβλήματος και πρώτης τάξεως στόχο 
της Ρωσίας. Αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε και πρέπει να 
προτείνεις και τη μεσολάβηση της Ελλάδας στην ΕΕ για την 
άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Ρωσία. Η 
χώρα μας πρέπει να παίξει «πυροσβεστικό» ρόλο  και 
ειρηνοποιό και όχι ρόλο «εμπρηστή» της εύφλεκτης αυτής 
περιοχής. Αυτό θα ωφελήσει τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ε.Ε., η οποία στέκει αδιάφορη 
όπως πάντα απέναντι στην Τουρκία και ενδιαφέρεται μόνο 
για ότι συμβαίνει στη Ρωσία. Επιπλέον έπρεπε να ερωτηθεί 
ο συνομιλητής σου, Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν 
πρόκειται να πάρει μέτρα κατά της Τουρκίας για την 
πώληση από την τελευταία στην Ουκρανία μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών. Μήπως το έκανες και δεν το 
μάθαμε; Και, βεβαίως,  

τη συνάντηση έπρεπε να 
διαμαρτυρηθείς  για την 
κατασκευή  του Πυρηνικού 

εργοστασίου στο Ακούγιου, το οποίο 
εγκυμονεί κινδύνους για τη χώρα μας 
και καθιστά την Τουρκία μελλοντική πυρηνική χώρα και να 
θέσεις τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Ελλάδα με την Τουρκία και επίμονα να ρωτήσεις ποια είναι 
η θέση της Ρωσίας επί του θέματος. Όλα τα παραπάνω στα 
γράφω γιατί γίναμε μάρτυρες ανούσιων, τυπικών, 
ευγενικών διαλόγων που δυστυχώς μετά την 
απομάκρυνση σας… ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ!!!  

 
Εν τελει ας λάβεις σοβαρά υπ’ όψη σου πως εάν ως ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός δεν αναλάβεις κάποια 
πρωτοβουλία είτε προς  την άρση των κυρώσεων είτε για 
τη δημιουργία συνθηκών ύφεσης με την Ουκρανία, η 
Ρωσική πλευρά μπορεί να σε άκουσε με ευγένεια, αλλά στα 
ελληνοτουρκικά θα επαναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ότι 
κάθε κράτος έχει το δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου να 
καθορίσει το εύρος των χωρικών του υδάτων έως τα 12 
ναυτικά μίλια. Κι όταν προκύπτει ζήτημα οριοθέτησης της 
αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ όμορων κρατών, θα προσθέτει 
πως, αυτό θα πρέπει να επιλύεται μέσω διμερών 
διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως 
δήλωσε πριν λίγες ημέρες ο Ρώσος πρέσβης στη 
Ναυτεμπορική… 

Γ 

Σ 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 11-12 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 210 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 13 

 

ο ακανθώδες 
ζήτημα της 
υφαλοκρηπίδας, 

της ΑΟΖ και  
των τουρκικών 
διεκδικήσεων ανέλυσε 
ο τέως Πρόεδρος  
της Δημοκρατίας και 
Επίτιμος Καθηγητής  
της Νομικής Σχολής  
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Προκόπιος 
Παυλόπουλος….. 
μιλώντας στην Ειδική Διαδικτυακή 
Εκδήλωση, που οργάνωσε η Ένωση 
«The Circle of Hellenic Academics in 
Boston», με θέμα «Το καθεστώς των 
Θαλάσσιων Ζωνών της Ελλάδας και 

της Κύπρου κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS – Σύμβαση του 
Montego Bay του 1982)». Όπως αναφέρει το hellasjournal.com ο κ. Παυλόπουλος 
επισήμανε: «Το ζήτημα της οριοθέτησης της Νησιωτικής Υφαλοκρηπίδας και της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) αποκτά για την Ελλάδα  

 
σήμερα τόσο μεγαλύτερη σημασία, όσο η Τουρκία επιχειρεί να διαστρεβλώσει, 
προκλητικώς, βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS -
Σύμβαση Montego Bay του 1982) και, κατ’ επέκταση, να παραβιάσει βασικά 
κυριαρχικά δικαιώματά μας. Διευκρινίζεται, ευθύς εξ αρχής, ότι μολονότι η 
Τουρκία δεν έχει προσχωρήσει στην ως άνω Σύμβαση του Montego Bay του 1982, 
δεσμεύεται από αυτήν διότι, κατά την νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης, παράγει γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, οι 
οποίοι ισχύουν erga omnes. Επιπλέον, το λεγόμενο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» 
(Νοέμβριος 2019), με το οποίο η Τουρκία επιχειρεί ν’ αμφισβητήσει κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδας ως προς την ΑΟΖ που της αναλογεί, είναι, κατά την 
Συνθήκη της Βιέννης περί Διεθνών Συνθηκών, νομικώς ανυπόστατο και δεν 
παράγει έννομα αποτελέσματα, όπως άλλωστε έχει δεχθεί, expressis verbis, και 
η Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12.12.2019. Η ανάλυση 
που ακολουθεί έχει ως στόχο να διευκρινίσει, επακριβώς, τις έννοιες των 
κυριότερων Θαλάσσιων Ζωνών -όπως είναι η Αιγιαλίτιδα Ζώνη, η Υφαλοκρηπίδα 
και η ΑΟΖ- πάντοτε με βάση την Σύμβαση του Montego Bay του 1982, επέκεινα δε 
τ’ αντίστοιχα έννομα αποτελέσματα ως προς την Εθνική μας Κυριαρχία και τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα. Α. Ο όρος «Θαλάσσιες Ζώνες», ο οποίος 
χρησιμοποιείται ορισμένες φορές -και κατ’ εξαίρεση φυσικά, ουδέποτε όμως από 
το Υπουργείο Εξωτερικών- στην διπλωματική γλώσσα, ιδίως στο πλαίσιο των 
Διερευνητικών Επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ουδόλως διαφοροποιεί την 
σταθερή, μετά το 2004, στάση της Ελλάδας ότι μία, και μόνη, διαφορά υφίσταται 
προς επίλυση με την Τουρκία: Η οριοθέτηση της Νησιωτικής Υφαλοκρηπίδας και 
της αντίστοιχης ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ατυχείς 
διατυπώσεις του Κοινού Ανακοινωθέντος της Μαδρίτης, την 8η Ιουνίου 1997 κατά 
την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (π.χ. «ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο  

 

Τ 
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Αιγαίο») και ορισμένων συμπερασμάτων της Συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι, την 10η και 11η 
Δεκεμβρίου του 1999 (π.χ. «συνοριακές και άλλες 
διαφορές»), που οδήγησαν στις τουρκικές «φαντασιώσεις» 
περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, αποτελούν για την 
Ελλάδα, οριστικώς, παρελθόν και ουδεμία συζήτηση χωρεί 
επ’ αυτών. Άλλωστε το Πρόγραμμα «Δίκτυο NATURA 2000» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
αμφισβήτησης ως προς τα σύνορα και το έδαφος της 
Ελλάδας και, συνακόλουθα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. 
Ενόψει των Δηλώσεων του 1994 και του 2015, με βάση τις 
οποίες η Ελλάδα έχει προσδιορίσει σαφώς και επακριβώς 
την έναντι αυτής υποχρεωτική δικαιοδοσία του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης, ενδεχόμενη ενώπιον αυτού κοινή 
προσφυγή Ελλάδας και Τουρκίας, ύστερα από το αναγκαίο 
κατά το Διεθνές Δίκαιο συνυποσχετικό, μπορεί να νοηθεί 
μόνον εφόσον τηρηθούν και οι ακόλουθες, μεταξύ άλλων, 
προϋποθέσεις: Δεν είναι νομικώς δυνατό -αφού αποτελούν 
μέρος του «σκληρού πυρήνα» της Εθνικής μας Κυριαρχίας 
-ν’ αχθούν προς επίλυση π.χ. ζητήματα σχετικά με το 
Έδαφος, τον Εναέριο Χώρο και την Αιγιαλίτιδα Ζώνη.  

Ελλάδα διατηρεί, στο ακέραιο,  
το δικαίωμά της να επεκτείνει, 
μονομερώς και όποτε το κρίνει 

σκόπιμο, την Αιγιαλίτιδα Ζώνη της  
από τα 6 ν.μ. στα 12 ν.μ. 
Και με βάση την τακτική της Τουρκίας είναι σκόπιμο η 
Ελλάδα να προσανατολίζεται περισσότερο προς την 
προοπτική πλήρους άσκησης του ως άνω δικαιώματός της 
για την ολοκληρωμένη επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης 
στα 12 ν.μ., παρά ν’ αγωνίζεται μόνο για την άρση του 
παντελώς αυθαίρετου -και νομικώς παράνομου ακόμη και 
με βάση αυτό τούτο το τουρκικό δίκαιο- «casus belli» της 
τουρκικής Εθνοσυνέλευσης της 8ης Ιουνίου 1995. Το οποίο, 
σημειωτέον, «ανακαλύφθηκε» αμέσως μετά την έναρξη 
ισχύος του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), 
πάντοτε κατά την Σύμβαση του Montego Bay του 1982. 
Επομένως, κοινή προσφυγή Ελλάδας και Τουρκίας στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι νοητή και θεσμικώς 
επιτρεπτή μόνον ως προς τα κυριαρχικά δικαιώματα -άρα 
όχι προς την Εθνική Κυριαρχία και τον πυρήνα της, κατά τ’ 
ανωτέρω- επί της Νησιωτικής Υφαλοκρηπίδας και της 
αντίστοιχης ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, 
με πλήρη επήρεια των Νησιών μας. Στο δε απαιτούμενο σε 

αυτή την περίπτωση συνυποσχετικό, η Τουρκία οφείλει ν’ 
αναγνωρίσει την ισχύ του συνόλου του Διεθνούς Δικαίου 
της Θάλασσας (UNCLOS), κατά την προαναφερόμενη 
Σύμβαση του Montego Bay του 1982. Πολλώ μάλλον όταν 
και σήμερα δεσμεύεται από την Σύμβαση αυτή, μολονότι 
δεν την έχει επικυρώσει, αφού παράγει, κατά την πάγια 
νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης όπως 
προεκτέθηκε, γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι ισχύουν erga omnes. Γ. Ως 
προς την στρατηγική, την οποία πρέπει ν’ ακολουθήσει η 
Ελλάδα για την διασφάλιση της «πλήρους επήρειας» των 
Νησιών μας ιδίως κατά την οριοθέτηση της Νησιωτικής 
Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ,  

ύμφωνα με τις διατάξεις του 
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας 
(UNCLOS) κατά την Σύμβαση του 

Montego Bay του 1982, πρέπει να 
τονισθεί ότι οι «οιωνοί» της διεθνούς 
νομολογίας εμφανίζονται σήμερα 
μάλλον ευνοϊκοί υπέρ των Εθνικών 
μας Θέσεων. 
Άκρως ενδεικτική και αντιπροσωπευτική είναι η πρόσφατη 
απόφαση -της 12ης Ιουλίου 2016- του Διεθνούς Διαιτητικού 
Δικαστηρίου, το οποίο συγκροτήθηκε και επιλήφθηκε εν 
προκειμένω κατά τις διατάξεις του Παραρτήματος VII της 
Σύμβασης του Montego Bay του 1982, στην υπόθεση μεταξύ 
Φιλιππίνων και Κίνας για νησιωτικούς σχηματισμούς στην 
Νότια Σινική Θάλασσα. Ειδικότερα: Ιδιαίτερη νομική 

  

Η 
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σημασία έχουν εκείνες οι σκέψεις της απόφασης της 12ης 
Ιουλίου 2016 του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου, που 
εμπεριέχονται στα obiter dicta αρ. 473-553 και οι οποίες 
αναδεικνύουν, σε γενικές γραμμές, μεταξύ άλλων, και τ’ 
ακόλουθα: α) Πριν απ’ όλα οι ως άνω σκέψεις οδηγούν 
στην «διαλεύκανση» σημαντικών πτυχών του γράμματος 
και του πνεύματος των διατάξεων του άρθρου 121 του 
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS) κατά την 
Σύμβαση του Montego Bay του 1982 που, όπως είναι 
γνωστό στην Επιστήμη του Διεθνούς Δικαίου, δεν είναι 
ιδιαιτέρως σαφείς. Σπουδαιότερη δε πτυχή είναι εκείνη η 
οποία καταδεικνύει, εντός του ρυθμιστικού πεδίου των 
διατάξεων του κατά τ’ ανωτέρω άρθρου 121, ποιος είναι ο 
κανόνας και ποια είναι η εξαίρεση ως προς την «πλήρη 
επήρεια» των νησιών για την «παραγωγή» 
Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Κάτι που σημαίνει, αυτοθρόως, 
ότι η εξαίρεση πρέπει να ερμηνεύεται στενώς και, 
συνακόλουθα, in dubio, ως προς την in concreto ερμηνεία, 
πρέπει να επιλέγεται η εφαρμογή των διατάξεων του 
κανόνα. Συγκεκριμένα, τον κανόνα συνιστούν οι διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 121 της Σύμβασης του Montego Bay 
του 1982 -οι οποίες ορίζουν ότι νήσος είναι μια 
διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από 
ύδατα και που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των 
υδάτων κατά την μέγιστη πλημμυρίδα- σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι οποίες ορίζουν 
ότι, με την εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 3, τα νησιά 
έχουν Αιγιαλίτιδα Ζώνη, Συνορεύουσα Ζώνη, 
Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. β) Στην συνέχεια, οι 
προμνημονευόμενες σκέψεις της απόφασης της 12ης 
Ιουλίου 2016 του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου 
διακρίνουν, εμμέσως πλην σαφώς, ως προς τα νησιά την 
άσκηση «πλήρους κυριαρχίας» από την άσκηση 
«κυριαρχικών δικαιωμάτων». Και με τον τρόπο αυτό, 
πάντοτε δε στο πλαίσιο της ερμηνείας κανόνα-εξαίρεσης 
κατά τα προαναφερόμενα, οδηγούνται στο συμπέρασμα 
ότι από την μια πλευρά  

λα τα νησιά, ανεξαιρέτως  
-άρα π.χ. και οι βραχονησίδες- 
«παράγουν» Αιγιαλίτιδα Ζώνη  

και Συνορεύουσα Ζώνη. 

Αντιθέτως -και με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του ως άνω 
άρθρου 121, οι οποίες εισάγουν την κατά τ’ ανωτέρω 
εξαίρεση- Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ «παράγουν» όλα, 
ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως μεγέθους, τα νησιά, που 
έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να συντηρήσουν, 
αυτοδυνάμως, είτε ανθρώπινη ζωή είτε και απλή 
οικονομική δραστηριότητα. Φυσικά, και σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη ερμηνεία κανόνα-εξαίρεσης, η εν 
προκειμένω αυτοδύναμη συντήρηση «ανθρώπινης ζωής» 
ή «οικονομικής δραστηριότητας» πρέπει να ερευνάται με 
τρόπο που δεν οδηγεί σε μια μορφή τελικής «εξίσωσης» 
των νησιών με βράχους ή βραχονησίδες, δηλαδή σε μια 
μορφή «αποστέωσης» της επήρειας των νησιών ως προς 
την «παραγωγή» Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. 

πό τ’ ανωτέρω δεδομένα  
είναι προφανής η σημασία της 
προμνημονευόμενης απόφασης 

της 12ης Ιουλίου 2016 του Διεθνούς 
Διαιτητικού Δικαστηρίου μεταξύ 
Φιλιππίνων και Κίνας, ως προς το 
νομολογιακό προηγούμενο, το οποίο 
δημιουργεί υπέρ της Ελλάδας αφενός 
για το ότι Αιγιαλίτιδα Ζώνη και 
Συνορεύουσα Ζώνη έχουν όλα, 
ανεξαιρέτως, τα Ελληνικά Νησιά.  
Και, αφετέρου, Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ «παράγουν», κατά 
την Σύμβαση του Montego Bay του 1982, όλα, ανεξαιρέτως 
και ανεξαρτήτως μεγέθους, τα Ελληνικά Νησιά -άρα και στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο- τα οποία μπορούν, 
υπό τις ως άνω διευκρινίσεις, να συντηρήσουν 
αυτοδυνάμως είτε ανθρώπινη ζωή είτε και απλή οικονομική 
δραστηριότητα. Τέλος, πρέπει να διευκρινισθεί ότι επειδή η 
οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ συνδέεται 
ευθέως με τα όρια της Αιγιαλίτιδας Ζώνης -όχι ως προς την 
αρχή μέτρησής τους, δηλαδή ως προς την ακτογραμμή, 
αλλά ως προς την αφετηρία του πεδίου τους, που είναι το 
τέλος της Αιγιαλίτιδας Ζώνης- η Ελλάδα θα πρέπει να 
επιλέξει την οδό της επέκτασης της Αιγιαλίτιδας Ζώνης της 
στα 12 ν.μ. πριν από κάθε προσφυγή στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης. Ή, τουλάχιστον, να διασφαλίσει στο 
σχετικό συνυποσχετικό, με πλήρη σαφήνεια, ότι το 
οιοδήποτε δεδικασμένο που θα προκύψει από την μετά την 
προσφυγή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης 
ουδόλως θίγει το δικαίωμά της για επέκταση της 
Αιγιαλίτιδας Ζώνης της στα 12 ν.μ. Κάτι το οποίο, 
επιπροσθέτως, είναι οιονεί «φυσική συνέπεια» των 
προμνημονευόμενων δηλώσεών της αναφορικά με την 
υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου τούτου». 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Με κοινή δήλωσή τους την Τετάρτη 1 
Δεκεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας ανακοίνωσαν την 
απάντηση της ΕΕ στον κινεζικό 
δρόμο του μεταξιού. 

ρόκειται για μια 
πρωτοβουλία η 
οποία σηματοδοτεί 

την πλήρη συστράτευση 
της ΕΕ στο πλευρό των 
ΗΠΑ προκειμένου να 
ανασχεθεί η κινεζική 
επιρροή σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Μια στρατηγική η οποία τέθηκε εδώ 
και καιρό με σαφήνεια από το δόγμα 
Μπάιντεν. 

Στην παρούσα συγκυρία με το δόγμα 
Μπάιντεν το οποίο διατύπωσε 
ξεκάθαρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην 
Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες 
στις 14 Ιουνίου, η Ουάσιγκτον 
επιχειρεί να συμμαζέψει το «δυτικό 
μαγαζί» το οποίο λόγω της 
πολιτικής Τραμπ άρχισε «να μπάζει 
νερά». Έτσι ο Μπάιντεν με το 
περίφημο «America is back» 
διεμήνυσε σε όλους τους τόνους ότι 
«the game is over» και ότι οι 
διάφορες ηγεσίες των χωρών της 
Δύσης θα πρέπει να επιστρέψουν 
άμεσα και άνευ όρων στο «δυτικό 
μαντρί». Γεγονός το οποίο 
αναμένεται να καθορίσει και τις 
εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της 
χώρας καθώς ο Μπάιντεν 
διακηρύσσει πλέον το περίφημο 
«Πας μη ων μεθ' ημών, καθ' ημών». 

 

ια την Ουάσιγκτον 
βασικός πλέον 
αντίπαλος 74 χρόνια 

μετά το δόγμα Τρούμαν 
είναι η Κίνα αν και  
η Ρωσία επίσης 
θεωρείται σημαντική 
απειλή για τις ΗΠΑ. 
Στο πλαίσιο αυτό η επίσκεψη 
Μπάιντεν στην Ευρώπη 
σηματοδότησε σημαντικές εξελίξεις 
στο γεωστρατηγικό παίγνιο. Έτσι το 
διάστημα 11-13 Ιουνίου ο Μπάιντεν 
συμμετείχε στην Σύνοδο Κορυφής 
των G7 στην Κορνουάλη της 
Αγγλίας, εν συνεχεία στη Σύνοδο 
των ηγετών του ΝΑΤΟ στις 
Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου, κατόπιν 
στη συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ 
στις 15 Ιουνίου επίσης στις 
Βρυξέλλες. Και η αντικινεζική 
πολιτική της Δύσης κορυφώθηκε με 
την γνωστή πρωτοβουλία AUKUS 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021. Και όλα 
αυτά σε μια φάση που εντείνονται οι 
παγκόσμιοι ανταγωνισμοί κυρίως 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την 
παγκόσμια ηγεμονία στον απόηχο 
της πανδημίας η οποία διέλυσε 
κυριολεκτικά την παγκόσμια 
οικονομία. Καθώς λοιπόν σιγά-σιγά 
ανοίγουν οι οικονομίες και η 
ανθρωπότητα επανέρχεται σταδιακά 
σε συνθήκες κανονικότητας οι 
παγκόσμιοι παίκτες επιχειρούν να 
βρουν ξανά τον βηματισμό τους που 
δεν είναι άλλος από την προβολή 
ισχύος σε πλανητικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό οι παραπάνω 
συναντήσεις των ηγετών των 
χωρών του Δυτικού κόσμου μέσω 
σχημάτων μεταβλητής γεωμετρίας 
όπως οι G7, το ΝΑΤΟ και 
διατλαντική συνάντηση κορυφής 
ΗΠΑ-ΕΕ άφησαν το αποτύπωμά 
τους στην οικονομία και όχι μόνο. 
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Η πολυδιαφημισμένη Σύνοδος των ηγετών των 30 κρατών 
μελών του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου 2021 στις 
Βρυξέλλες υιοθέτησε ένα μακροσκελέστατο κοινό 
Ανακοινωθέν εκτάσεως 14.405 λέξεων στα αγγλικά. Το 
κύριο συμπέρασμα από τη συνάντηση των 30 ηγετών των 
χωρών του ΝΑΤΟ είναι ότι μαζί με το «America is back» του 
Τζο Μπάιντεν έχουμε και το «cold war is back». Το ΝΑΤΟ 
υπό την σκληρή αμερικανική καθοδήγηση εντείνει την 
ψυχροπολεμική του πολιτική, ενισχύει την αντιρωσική και 
αντικινεζική ρητορία, αυτοχαρακτηρίζεται ως δήθεν «η 
Συμμαχία των δημοκρατικών χωρών» που υπερασπίζεται 
την θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη «rules-based 
international order», όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην 
Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Μόνο που 
κάθε φορά που δεν θα βολεύει τις ΗΠΑ η «rules-based 
international order» η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της στο 
ΝΑΤΟ δεν θα έχουν κανένα ενδοιασμό να την 
παραβιάσουν. 

 

Δύση εντείνει πλέον τον αγώνα 
της κατά της Ρωσίας και της  
Κίνας με στόχο την αύξηση  
των σφαιρών επιρροής μέσω της 

αναβάθμισης και του ΝΑΤΟ που 
αναμένεται να παίξει ακόμη πιο 
καθοριστικό ρόλο το 2030. 
Ειδικότερα για την Κίνα το Ανακοινωθέν επισήμανε ότι «οι 
δεδηλωμένες φιλοδοξίες της Κίνας και η επιθετική 
συμπεριφορά της εγείρουν συστημικές προκλήσεις για την 
θεμελιωμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και σε τομείς που 
επηρεάζουν την ασφάλεια της Συμμαχίας» (παράγραφος 
55). 

 
Ακολούθησε η πολυδιαφημισμένη συνάντηση κορυφής 
ΗΠΑ-ΕΕ που έγινε στις 15 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Όπως 
προκύπτει από το κοινό Ανακοινωθέν με τίτλο «προς μια 
ανανεωμένη διατλαντική σχέση», οι δύο πλευρές 
επιχείρησαν να κλείσουν τις πληγές του παρελθόντος, 
καθώς η προεδρία Ντόναλντ Τράμπ δεν είχε διστάσει να 
επιβάλει κυρώσεις και εμπορικά μέτρα ακόμη και στην ίδια 
την ΕΕ. Με συμφωνημένο εν μέρει το γεωστρατηγικό πεδίο 
στο οποίο κατέληξαν την προηγουμένη στο πλαίσιό του 
ΝΑΤΟ σε σχέση με Κίνα και Ρωσία, οι δύο πλευρές 
επικεντρώθηκαν σε ζητήματα του διατλαντικού εμπορίου 
και των εν γένει διμερών οικονομικών τους σχέσεων. Και 
αυτό γιατί ΗΠΑ και ΕΕ αντιπροσωπεύουν μια αγορά 780 
εκατομμυρίων καταναλωτών και το διμερές τους εμπόριο 
το 2020 παρά την πανδημία έφτασε το 1 τρις ευρώ. Στο 
πεδίο της πράσινης ανάπτυξης τα δυο μέρη επανέρχονται 
στις δεσμεύσεις τους για τους στόχους της COP26 για το 
κλίμα και την προώθηση πράσινων επενδύσεων 100 δις 
δολαρίων ετησίως μέχρι το 2025. Σε σχέση με το εμπόριο 
τα δύο μέρη επιχειρούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους 
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και 
αφήνουν πίσω τους τον εμπορικό πόλεμο ιδίως σε σχέση 
με την αεροναυπηγική βιομηχανία. 

άντως το βασικό σημείο 
της παραπάνω συνάντησης  
κορυφής ήταν η κοινή απόφαση 

Ουάσιγκτον και Βρυξελλών  
να ενώσουν τις δυνάμεις  
τους ενάντια στην Κίνα. 

Η 
Π 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 11-12 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 210 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 18 

 

πρωτοβουλία για μια «Παγκόσμια 
Πύλη» της ΕΕ στόχο έχει να 
κινητοποιήσει έως και 300 

δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις 
την περίοδο 2021-2027 στους τομείς 
«της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
ενέργειας και των μεταφορών  
και την ενίσχυση των συστημάτων 
υγείας, εκπαίδευσης και  
έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο»….. 
(ec.europa.eu 1/12/2021). Και όλα αυτά «προκειμένου να 
στηρίξει τη διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εταίρων» της «και τα 
συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ». Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
αντιμετωπίζουν σημαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης 
υποδομών — η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το έλλειμμα 
αυτό υπερβαίνει τα 2,7 τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2019» ενώ 
«σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της G20, το έλλειμμα 
επενδύσεων στις παγκόσμιες υποδομές θα φτάσει τα 13 
τρισ. ευρώ έως το 2040».  

 

Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί το εν λόγω επενδυτικό 
κενό σε υποδομές απαιτούνται επενδύσεις ύψους 1,3 τρισ. 
ευρώ ετησίως καθώς μόνο έτσι εκτιμάται ότι θα μπορέσει 
να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Η 
«Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) διασυνδέεται με άλλες 
πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν αναληφθεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο όπως είναι τα επενδυτικά σχέδια για τα Δυτικά 
Βαλκάνια, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και τη Νότια 
Γειτονία αλλά και η στρατηγική του 2018 για τη 
συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας, καθώς και οι εταιρικές σχέσεις 
της ΕΕ με την Ιαπωνία και την Ινδία. Βέβαια η «Παγκόσμια 
Πύλη» της ΕΕ στοχεύει επίσης και άλλες περιοχές του 
πλανήτη με ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική, στην Κεντρική 
Ασία και στην Λατινική Αμερική. Παρά τις γενικόλογες 
δηλώσεις της ηγεσίας της ΕΕ για παγκόσμια ανάπτυξη και 
συνεργασία είναι ηλίου φαεινότερο ότι  

τόχος της «Παγκόσμιας Πύλης» 
είναι η ανάσχεση της κινεζικής 
επέκτασης η οποία προχωρά με 

εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς λόγω 
του σύγχρονου κινεζικού δρόμου  
του μεταξιού που δρομολογήθηκε  
προ οκταετίας με την  
κινεζική πρωτοβουλία  
«Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος» (BRI). 

 
Μάλιστα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη-Ένας 
Δρόμος» από το 2013 μέχρι σήμερα η Κίνα έχει 
προχωρήσει σε άμεσες επενδύσεις ύψους 136 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ περίπου 140 χώρες 
συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας καθώς και 31 
διεθνείς οργανισμοί έχουν υπογράψει συμφωνίες 
συνεργασίας με την Κίνα (www.globaltimes.cn 21/6/2021). 
Όμως τόσο η Πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της ΕΕ στην παρουσίαση της «Παγκόσμιας 
Πύλης» δεν αναφέρθηκαν ρητά στην Κίνα. Πλην όμως 
«ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» καθώς από το σχετικό 
έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ερωτήσεις και 
Απαντήσεις για την Παγκόσμια Πύλη» προκύπτει σαφώς 
ότι η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ εντάσσεται πλήρως στην 
πρωτοβουλία των ΗΠΑ Build Back Better World (Β3W) που 

Η Σ 
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ως γνωστόν έχει ως στόχο να περιορίσει την οικονομική 
επιρροή της Κίνας στη διεθνή σκηνή (www.whitehouse.gov 
12/6/2021). Ειδικότερα το εν λόγω έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει επί λέξει με νόημα: 
«Πρωτοβουλίες όπως η Build Back Better World και η 
Παγκόσμια Πύλη θα αλληλοενισχύονται» 
(ec.europa.eu/commission 1/12/2021).  

 
Άλλωστε το γεγονός ότι η αμερικανική πρωτοβουλία Build 
Back Better World στόχο έχει να κλείσει τον κινεζικό δρόμο 
ήδη επισημαίνεται από την ίδια την Φωνή της Αμερικής 
(Voice of America) (www.voanews.com 4/11/2021). 
Επιπλέον κοινό μυστικό αποτελεί πλέον και το γεγονός ότι 
η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ αποτελεί την ευρωπαϊκή 
απάντηση στην κινεζική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη-Ένας 
Δρόμος» όπως επισημαίνεται από κορυφαία ΜΜΕ 
(www.edition.cnn.com 1/12/2021 & www.dw.com 1/12/2021). 

Μάλιστα δυτικά MME αναφέρουν ότι η Κίνα με την πολιτική 
της έχει οδηγήσει σε υπερχρέωση των χωρών που 
εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία BRI κάνοντας λόγο για 
κινεζική «παγίδα χρέους» (www.bloomberg.com 
30/11/2021). Έτσι τα διάφορα παπαγαλάκια επισημαίνουν 
ότι στόχος πλέον της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Παγκόσμια 
Πύλη» είναι να βγάλει τα κράτη αυτά από την κινεζική 
«παγίδα χρέους» στην οποία έχουν πέσει. Στο πλαίσιο 
αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παραπάνω 
έγγραφό της επισημαίνει ότι «η Παγκόσμια Πύλη υιοθετεί 
μια δεοντολογική προσέγγιση, ώστε τα έργα υποδομών να 
μην δημιουργούν μη βιώσιμο χρέος».  

 
Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός 
Νότος είναι εγκλωβισμένος στην «παγίδα χρέους» του 
EFSF και του ESM, με τη Γερμανία να αρνείται κάθε σκέψη 
για αναδιάρθρωση του χρέους Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, 
Πορτογαλίας σε EFSF και ESM. Από την άλλη πλευρά το 
Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί κινεζικής «παγίδας 
χρέους» προβάλλοντας ως παράδειγμα την περίπτωση 
του Τουρκμενιστάν που στις 11/6/2021 εξόφλησε πλήρως 
τα δάνεια που του παρείχε η Κίνα ύψους 8,1 δισ. δολαρίων 
για έργα BRI εκεί (www.globaltimes.cn/ 21/6/2021). 
Επιπλέον ασκώντας σφοδρή κριτική στην αντικινεζική, 
όπως την χαρακτηρίζει πρωτοβουλία Β3W του Τζο 
Μπάιντεν, επισημαίνει ότι «τα έργα υποδομής B3W των 
ΗΠΑ είναι οικονομικά ανέφικτα» και ως εκ τούτου 
«σύμφωνα με ειδικούς είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν» 
(www.globaltimes.cn 9/11/2021). 

λιμακώνοντας μάλιστα την 
κριτική του κατά των Βρυξελλών, 
το Πεκίνο επισημαίνει πως η 

«Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ που δεν  
είναι τίποτε άλλο παρά «μια ακόμη 
ακάλυπτη επιταγή της Δύσης»….. 
(www.globaltimes.cn 1/12/2021). Η νέα κόντρα λοιπόν της 
ΕΕ με την Κίνα καλά κρατεί. 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Σε πρόσφατο άρθρο μου από τον 
διαδικτυακό ιστότοπο Crashonline, 
με τίτλο «Παράβαση ή Αμέλεια 
Καθήκοντος από την κυρία 
Κεραμέως;»,  

ατήγγειλα 
δημοσίως 
περιπτώσεις 

καθηγητών του 
Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΟΠΑ), που ενώ  
έχουν υποστεί ποινές 
φυλάκισης ή δικαστικά 
ελέγχονται για  
την διάπραξη  
αξιόποινων πράξεων 
κακουργηματικού 
περιεχομένου, εν 
τούτοις η Υπουργός 
Παιδείας παραμένει 

αδρανής και δεν 
προβαίνει στην 
αναστολή των 
πανεπιστημιακών  
τους καθηκόντων. 
Με το σημερινό άρθρο επανέρχομαι 
στο θέμα και μέσα από τις στήλες της 
δημοκρατικής και αδέσμευτης 
ηλεκτρονικής εφημερίδας 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS, θα προβώ στην 
καταγγελία φαινομένων Ηθικής 
Παρενόχλησης εντός του ΟΠΑ 
(πρώην ΑΣΟΕΕ). Η Ηθική 
Παρενόχληση αποτελεί 
ταπεινωτικό, εξευτελιστικό και 
εμετικό γεγονός. Από 
κοινωνιολογικής άποψης η 
Σεξουαλική Βία (κακοποίηση) 
αποτελεί υποσύνολο της Ηθικής 
Παρενόχλησης. Συνεπώς, η 
Σεξουαλική Βία συνιστά κύρια 
συνιστώσα της Ηθικής 
Παρενόχλησης. Στις αρχές του 2021 
η καταγγελία της Ολυμπιονίκης 
Σοφίας Μπεκατώρου περί 
σεξουαλικής της κακοποίησης 
άνοιξε τους Ασκούς του Αιόλου. Οι 
καταγγελίες περί σεξουαλικής 
παρενόχλησης άρχισαν να πέφτουν 
κατά ριπάς. Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν 
προκαλέσει οι επώνυμες 
καταγγελίες πρώην φοιτητριών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σχετικές με τις 
σεξουαλικές κακοποιήσεις που 
υπέστησαν από καθηγητές του 
Ιδρύματος. Τον λόγο έχει πλέον η 
Ελληνική Δικαιοσύνη. 

 
Οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές 
καλούνται να διερευνήσουν όχι μόνο 
τη βασιμότητα των επώνυμων 
καταγγελιών, αλλά κυρίως να 
εστιάσουν στο νομοθετικό πλαίσιο 
βάσει του οποίου θα τιμωρηθούν 
παραδειγματικά, οι ψυχοσωματικά 

άρρωστοι θύτες που διέπραξαν την 
ηθική και σεξουαλική κακοποίηση 
των θυμάτων τους. Για το φλέγον 
θέμα της Ηθικής Παρενόχλησης 
(Κακοποίησης) θα παραθέτω στη 
συνέχεια ορισμένα αποσπάσματα 
από τη Βικιπαίδεια. Η Ηθική 
Παρενόχληση είναι υπόγεια 
ψυχολογική βία που ασκείται 
συστηματικά με διάφορες μορφές 
από ενήλικες που χρησιμοποιούν 
ποικίλες μεθόδους προκειμένου να 
ταπεινώσουν, να απομονώσουν και 
να απομακρύνουν άλλους ενήλικες 
από την εργασία τους ή άλλον χώρο 
ή συνθήκη. Γίνεται προσβολή της 
ηθικής υπόστασης, της 
αξιοπρέπειας και της 
προσωπικότητας του θύματος με 
αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις 
στην απόδοσή του, τις σχέσεις του, 
την υγεία του και την ασφάλειά του. 

ο θύμα έχει 
συνήθως ειδικές 
ικανότητες και 

εντιμότητα, ξεχωρίζει 
από τους υπόλοιπους 
και δεν χειραγωγείται 
εύκολα, και αυτά του  
τα χαρακτηριστικά 
επάγουν φθόνο  
και θυμό στον θύτη.  
Μην έχοντας αναπτύξει δίκτυα ή 
λόγω εσωστρέφειας, το θύμα δε 
μπορεί να υπεραμυνθεί με επιτυχία. 
Συνήθως έχει αντιμετωπίσει 
προσωπικές αντιξοότητες και είναι 
ευπρόσβλητο, κάτι που ο θύτης 
εκμεταλλεύεται. Ο θύτης λειτουργεί 
με φθόνο, έχει αρνητική προδιάθεση 
ενάντια στο θύμα, θέλει να ελέγχει 
και να κυριαρχεί και έχει ανάγκη να 
ασκεί εξουσία και να επιβεβαιώνεται 
για να καλύπτει μια βαθύτερη 
ανασφάλεια και ανεπάρκεια. Η 
συμπεριφορά του είναι δεσποτική, 
υπέρμετρη, ξεπερνά τη μέση λογική  
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και τη δεοντολογία, όμως ταυτόχρονα καλύπτεται ώστε να 
μην τιμωρείται, συνεχώς χειροτερεύει, και αποδίδει 
πλήρως τη δική του ευθύνη στο θύμα, διαστρεβλώνοντας 
εντελώς την πραγματικότητα. Το θύμα διαβάλλεται και 
προκαλείται σε κάθε ευκαιρία με συκοφαντίες, διασπορά 
φημών,  διαρκή επίκριση, υποτίμηση και απειλές, τα οποία 
ενδέχεται να εφαρμόζονται έμμεσα με κουτσομπολιά, 
χρήση ειρωνείας, υπονοούμενα, προσπάθεια 
αποκλεισμού από την ομάδα, στέρηση παροχών και 
δημιουργία αρνητικού κλίματος. Ενδέχεται επίσης να 
γίνεται προσπάθεια γελοιοποίησης του θύματος σε ότι 
αφορά προσωπικές επιλογές του ή χαρακτηριστικά του 
(π.χ. σεξουαλικότητα, παρουσιαστικό, προσόντα). Ο θύτης 
εμφανίζει ύπουλη συστηματική στοχευμένη επιθετικότητα 
προς το θύμα, ενώ στους υπόλοιπους συναδέλφους του 
συμπεριφέρεται διαφορετικά και στους ιεραρχικά 
ανώτερους υποτάσσεται πλήρως. Η συμπεριφορά αυτή 
του θύτη σχετίζεται με τέσσερις κυρίως τύπους διαταραχής 
προσωπικότητας. 
1) Αντικοινωνική προσωπικότητα: ψυχρότητα 
συναισθημάτων, απάθεια στις ανάγκες των άλλων, έλλειψη 
αυτοκριτικής, ελαττωμένη αυτολογοκρισία. 
2) Ναρκισσιστική προσωπικότητα: υπέρμετρη ιδέα για το 
ίδιο το άτομο, μη ικανότητα αποδοχής κριτικής (την οποία 
αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή έντονο θυμό). 
3) Θεατρική προσωπικότητα: θεατρινίστικη συμπεριφορά 
που προσαρμόζεται κατά  περίσταση προς εξυπηρέτηση 
ιδίων αναγκών. 
4) Ψυχαναγκαστική προσωπικότητα: τυπολατρία, 
λεπτομερειακή ανάλυση των καταστάσεων, ακαμψία στη 
συλλογιστική του, κ.λπ. Σχετικά με την συμπεριφορά του 
θύτη, η Βικιπαίδεια επισημαίνει ότι ο θύτης προσπαθεί να 
απομονώσει το θύμα από την ομάδα, υποτιμά συστηματικά 

την απόδοσή του, του αφαιρεί σταδιακά αρμοδιότητες, 
χρησιμοποιεί εκφράσεις και χαρακτηρισμούς με εμφανή 
φθόνο και επιθετικότητα προς το θύμα και δε μετανιώνει 
ποτέ ούτε ζητά συγνώμη, καταδεικνύοντας έτσι τα έντονα 
ψυχοπαθητικά στοιχεία της προσωπικότητάς του». 
Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, απαιτείται κουλτούρα 
συνεργασίας και βοήθεια νομικής φύσης για την 
αντιμετώπιση του θύτη. Ειδικότερα, η Βικιπαίδεια 
επισημαίνει: «…. Η διοίκηση πρέπει να μπορεί να λαμβάνει 
την πληροφόρηση που χρειάζεται, να συλλέγει δεδομένα 
και να καταγράφει παράπονα. Δεν πρέπει να ανέχεται στο 
ελάχιστο τέτοιες συμπεριφορές και πρέπει να επιδιώκει 
έμπρακτα και να ενθαρρύνει την πολιτισμένη συμπεριφορά 
στα μέλη του. Τα θύματα πρέπει να αιτούνται 
συμπαράσταση, να αξιώνουν να αποζημιώνονται, να 
επιδιώκουν την τιμωρία του θύτη και την υποχρέωση 
οριστικής παύσης της παρενόχλησης. Σε περιπτώσεις 
εκδικητικής συμπεριφοράς εντός προσωπικών σχέσεων 
προτείνεται να μένει το θύμα ψύχραιμο, να διατηρεί την 
αυτοεκτίμησή του και να μη δίνει σημασία στις επιθέσεις». 
Στη συνέχεια θα παραθέσω προσωπική μου μαρτυρία για 
κρούσματα Ηθικής Βίας στο ΟΠΑ. Σε πρώτη φάση θα 
αναφερθώ στην Ηθική Κακοποίηση που συνάδελφοι 
καθηγητές υπέστησαν από ομάδα καθηγητών που 
κατέχουν καίριο θεσμικό ρόλο στο Ίδρυμα. Αν και οι 
Πρυτανικές Αρχές γνώριζαν και βέβαια εξακολουθούν να 
γνωρίζουν τα γεγονότα ηθικής κακοποίησης των 
συναδέλφων, εντούτοις με νομιμοφανείς πρακτικές 
συγκαλύπτουν τους καθηγητές/καθηγήτριες που διέπραξαν 
το ποινικό-πειθαρχικό αδίκημα της ηθικής κακοποίησης,  
ενθαρρύνοντας έτσι την διάπραξη εκ μέρους τους και νέων 
αξιόποινων πράξεων ηθικής και ψυχοσωματικής βίας.  Η 
ροή των απαράδεκτων και επονείδιστων γεγονότων για 
κρατικό Πανεπιστήμιο έχει ως ακολούθως. 

 
Στις 12 Ιουλίου 2017 έστειλα επώνυμη επιστολή στον 
Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
με την οποία κατήγγειλα συμβάντα Ηθικής Κακοποίησης σε 
βάρος της καθηγήτριας Α.Ζ. και του καθηγητή Γ.Π. από τον 
Κοσμήτορα καθηγητή Σ.Λ., τον Πρόεδρο του Τμήματος 
καθηγητή Κ.Ε., τον Διευθυντή Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος καθηγητή Π.Φ. και την Διευθύντρια του 
Πανοράματος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Σ.Κ. Στην επιστολή μου προς 
τις Πρυτανικές Αρχές μεταξύ άλλων έγγραφα τα εξής: «Στις 
επιστολές των συναδέλφων καθηγητών Α.Ζ. και Γ.Π., 
αναφέρονται οικτρά και θλιβερά γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στην άτυπη σύσκεψη της 10ης Μαΐου 
2017 και στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 7ης Ιουνίου 
2017. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Συνέλευση 
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Ειδικής Σύνθεσης στην οποία ήμουν παρών, ήταν θλιβερά, 
υποτιμητικά για καθηγητές πανεπιστημίου και 
δυσφημιστικά για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο 
θεσμικός ρόλος του Προέδρου ενός Πανεπιστημιακού 
Τμήματος δεν είναι να δυναμιτίζει αλλά να εκτονώνει τις 
καταστάσεις. Ο ρόλος του Προέδρου δεν είναι να τηλεφωνεί 
σε συναδέλφους και να τους απειλεί με ΕΔΕ. Ο θεσμικός 
ρόλος του προέδρου ενός πανεπιστημιακού τμήματος, δεν 
είναι να επιτίθεται με βωμολοχίες και προσβλητικούς 
χαρακτηρισμούς κατά συναδέλφων του, που αποτελούν 
πρότυπο πανεπιστημιακών δασκάλων και είναι ευφήμως 
ευρέως γνωστοί στην ελληνική κοινωνία. Ο πρόεδρος ενός 
πανεπιστημιακού τμήματος δεν είναι θύτης. Είναι ο 
θεματοφύλακας του νόμου».  «Στις δημοκρατίες υπάρχουν 
πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Οι δημοκράτες πολίτες 
σέβονται τις απόψεις της μειοψηφίας. 

ρόλος του προέδρου δεν είναι  
να συντελεί στην αλλοίωση των 
πρακτικών των Συνελεύσεων,  

να υβρίζει συναδέλφους του, να  
κινεί απειλητικά τα χέρια του, να 
σηκώνεται από την καρέκλα του και 
με άγριες ψυχοσωματικές διαθέσεις 
να στριγκλίζει ότι η Συνέλευση είναι 
το δικαστήριο που βγάζει αποφάσεις 
και «είναι άσκοπο Βάμβουκα και Γ.Π. να ξοδεύετε τα λεφτά 
σας τρέχοντας στους δικηγόρους». Δεν είναι συμπεριφορά 
ακαδημαϊκών δασκάλων, καθηγητές πανεπιστημίων να 
αποκαλούν φοιτητές του πανεπιστημίου μας, κωλόπαιδα, 
φασιστάκια και με άλλες παρόμοιες προσβλητικές 
εκφράσεις. Αυτές οι συμπεριφορές ενδεχομένως δεν 
εκδηλώνονται ούτε σε δικτατορικά καθεστώτα». Η 
επιστολή μου προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΟΠΑ συνέχιζε 
ως ακολούθως: «Η περίπτωση της καθηγήτριας Α.Ζ. είναι 
ιδιάζουσα και πρωτοφανής στα 27 χρόνια παρουσίας μου 
στο τμήμα ΟΔΕ. Η συνάδελφος Α.Ζ. στις επιστολές της 
υπαινίσσεται και για τη γνώμη μου ορθώς υποστηρίζει, ότι, 
υφίσταται Ηθική Παρενόχληση (Βία) από μέλη ΔΕΠ του 
τμήματος. Τα τελευταία χρόνια, η συμπεριφορά ορισμένων 
καθηγητών του τμήματος ΟΔΕ, καθρεφτίζει το απεχθές 
φαινόμενο της Ηθικής Παρενόχλησης, όχι μόνο στο 
πρόσωπο της καθηγήτριας Α.Ζ., αλλά και στην ανθρώπινη 
υπόσταση μερικών άλλων συναδέλφων». Δυστυχώς, η 
αδράνεια των πρυτάνεων είναι προκλητική. 

Ορισμένοι θύτες καθηγητές έχουν υποστεί ποινές 
φυλάκισης από ελληνικά δικαστήρια ή διώκονται 
αυτεπαγγέλτως από εισαγγελείς για την διάπραξη 
αξιόποινων πράξεων κακουργηματικού περιεχομένου. Και 
παρ’ όλα αυτά, τα υποκείμενα αυτά εξακολουθούν να είναι 
καθηγητές της ΑΣΟΕΕ. Οι Πρυτανικές Αρχές είναι 
προφορικά και ενυπογράφως ενήμερες για αυτά τα 
φαινόμενα διαφθοράς. Δεσποτικές και ατιμωτικές 
συμπεριφορές δεν αρμόζουν στο ιστορικό ίδρυμα της 
ΑΣΟΕΕ. Εν τούτοις, οι πρυτάνεις  εξακολουθούν επί σειρά 
ετών να παραμένουν αδρανείς, δίνοντας έτσι την 
εντύπωση ότι υιοθετούν και ενθαρρύνουν τις ανομίες του 
κάθε διεφθαρμένου θύτη καθηγητή. Δηλαδή, ανέχονται τα 
φαινόμενα ασυδοσίας, ηθικής Παρενόχλησης κατά 
καθηγητριών, τις βωμολοχίες και τις απειλές κατά 
συναδέλφων καθηγητών και τις ύβρεις κατά φοιτητών από 
συγκεκριμένη ομάδα διεφθαρμένων καθηγητών με θεσμική 
θέση στο Ίδρυμα. Οι πρυτανικές αρχές όχι μόνο έγραψαν 
στις σόλες των υποδημάτων τους την επιστολή που ως το 
αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΟΔΕ τους απέστειλα, 
αλλά υιοθετώντας νομιμοφανείς πρακτικές ύπουλα και 
δολίως επιδίωξαν να δώσουν νομικό πλεονέκτημα στον 
Κοσμήτορα Σ.Λ., τον Πρόεδρο του Τμήματος Κ.Ε., τον 
Διευθυντή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Π.Φ. και την 
Διευθύντρια του Πανοράματος Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας καθηγήτρια Σ.Κ., στο ενδεχόμενο που 
η καθηγήτρια Α.Ζ. και ο καθηγητής Γ.Π. υπέβαλαν 
έγκληση/μήνυση σε βάρος τους. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Πρύτανης ανέθεσε στον Αναπληρωτή Πρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να διενεργήσει Προκαταρκτική 
Εξέταση για τα καταγγελλόμενα στις επιστολές της 
καθηγήτριας Α.Ζ. και του καθηγητή Γ.Π. Τελικά ο καθηγητής 
Γ.Π. υπέβαλε έγκληση/μήνυση κατά των τεσσάρων 
καθηγητών. Ο αντιπρύτανης ως ο διενεργών την 
Προκαταρκτική Εξέταση, γνωρίζοντας ότι ο καθηγητής Γ.Π. 
είχε ήδη μηνύσει τους τέσσερις θύτες καθηγητές, ήτοι τον 
Κοσμήτορα Σ.Λ., τον Πρόεδρο του Τμήματος Κ.Ε., τον 
Διευθυντή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Π.Φ. και την 
Διευθύντρια του Πανοράματος Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας αναπληρώτρια καθηγήτρια Σ.Κ., 
συνέταξε “στημένο” Πόρισμα κρίνοντάς τους αθώους, 
δηλαδή έβγαλε «λάδι» τους θύτες. Στη συνέχεια οι τέσσερις 
θύτες πήραν το θετικό για αυτούς Πόρισμα και το κατέθεσαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών που είχε αναλάβει 
την διερεύνηση της σε βάρος τους έγκλησης/μήνυσης από 
τον  καθηγητή Γ.Π. Πίστευαν ότι το αθωωτικό Πόρισμα του 
Πρύτανη και του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων θα επηρέαζε θετικά τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών και έτσι θα απέφευγαν την άσκηση ποινικής 
δίωξης εναντίον τους. 

 

Ο 
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αρόλο τον δόλο και την σκευωρία 
τους με το μεθοδευμένο  
Πόρισμα των Πρυτανικών Αρχών, 

ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών τους 
άσκησε ποινική δίωξη και οι τέσσερις 
έκατσαν στο εδώλιο του δικαστηρίου 
με την κατηγορία της διάπραξης  
του  ποινικού αδικήματος  της 
«Συκοφαντικής Δυσφήμισης  
από Κοινού και κατά Μόνας και  
κατ’ Εξακολούθηση Εξύβριση».  
Στην συγκεκριμένη δίκη ήμουν βασικός μάρτυρας 
κατηγορίας εναντίον των τεσσάρων θυτών καθηγητών. 
Κατόπιν πρότασης της κυρίας Προέδρου του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών για συμβιβασμό,  οι τέσσερις 
κατηγορούμενοι δήλωσαν μεταμέλεια και ικέτευσαν την  
συγνώμη του Καθηγητή Γ.Π. Συγνώμη και μεταμέλεια που 
ο αξιόλογος καθηγητής Γ.Π., για την προάσπιση της 
εξαίρετης φήμης και του κύρους του ΟΠΑ, τελικά 
αποδέχτηκε. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι όσοι 
αγωνιζόμαστε για την προάσπιση του δημοσίου 
συμφέροντος και την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς 
στο δημόσιο βίο, υφιστάμεθα ηθικό, οικογενειακό, ψυχικό 
και οικονομικό κόστος. Οι θύτες συνεχίζουν ανενόχλητοι 
την δημιουργία σκηνικών ηθικής και ψυχοσωματικής βίας. 

έχρι σήμερα μου έχουν 
αποσταλεί τρεις ανώνυμες 
απειλητικές επιστολές, όπου  

και εξαναγκάστηκα να υποβάλλω 
τρεις εγκλήσεις/μηνύσεις 
κατ’ αγνώστων για απειλή. 
Λυπηρό είναι ότι άνανδροι και δειλοί θύτες καθηγητές με 
θεσμικό ρόλο στην ΑΣΟΕΕ, σε αγαστή συνεργασία με τις 

Πρυτανικές Αρχές, από κοινού μεθόδευσαν σε βάρος μου 
δύο ΕΔΕ. Αμφότερες οι ΕΔΕ κατέληξαν στην παραπομπή 
μου στο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών ΔΕΠ. 
Σημειωτέον ότι στην εναντίον μου δεύτερη ΕΔΕ, η 
πειθαρχική μου δίωξη βασίστηκε στην κατάθεση ενός μόνο 
μάρτυρα του Κ.Ε., σε βάρος του οποίου έχω υποβάλλει δύο 
μηνύσεις και παράλληλα μεταξύ μας έχουμε ανταλλάξει 
αγωγές. Για την μεθόδευση του δεύτερου πειθαρχικού, οι 
διώκτες μου  έφτασαν στο τραγικό σημείο να μου χακάρουν 
μέχρι και τον λογαριασμό που τηρώ στο Facebook. 
Αντίπαλοι και εχθροί είναι θύτες καθηγητές που κατέχουν ή 
κατείχαν καίριες θεσμικές θέσεις στο ΟΠΑ. Καθηγητές όμως 
που αποδεδειγμένα ρέπουν στη διαφθορά και στην 
διάπραξη αξιόποινων πράξεων, δηλαδή είναι (αυτό) 
λογοκλέπτες, καταδικασθέντες σε ποινή φυλάκισης για 
υπεξαίρεση, καθηγητές κατ’ εξακολούθηση συκοφάντες 
που έκατσαν στο εδώλιο του δικαστηρίου, καθηγητής που 
διώκεται για παιδεραστία, καθηγητής που καταδικάστηκε 
σε πολυετή ποινή φυλάκισης για απάτη, καθηγητές που 
ελέγχονται από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές για 
παράβαση καθήκοντος, απάτη και κατάχρηση δημοσίου 
χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, κ.ο.κ. Ανάμεσά 
τους συγκαταλέγονται και οι καθηγητές που δολίως και 
συνειδητά προβαίνουν στην Ηθική Κακοποίηση 
(Παρενόχληση) κατά έντιμων συναδέλφων τους και κατά 
αξιέπαινων φοιτητριών/φοιτητών, πάντοτε όμως με το 
δόλιο και συνειδητό κουκούλωμα των εκάστοτε 
Πρυτανικών Αρχών. Σημειωτέον ότι η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ενήμερη 
σχετικά με την συγκάλυψη που οι Πρυτανικές Αρχές της 
ΑΣΟΕΕ παρέχουν σε καθηγητές του Ιδρύματος που έχουν 
διαπράξει ή ελέγχονται για την διάπραξη διάφορων 
αξιόποινων πράξεων. Οι θρασύδειλοι θύτες καθηγητές με 
τις πλάτες των πρυτάνεων και την ανοχή της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, συνέχισαν το έργο της 
ηθικής κακοποίησης και της ψυχοσωματικής βίας κατά της 
καθηγήτριας Α.Ζ. Η καθηγήτρια Α.Ζ. μετά από τα 
εξαντλητικά ψυχοσωματικά βασανιστήρια που υπέστη από 
τους θύτες της, εξαναγκάστηκε τον Ιούλιο του 2021 να 
παραιτηθεί από την ΑΣΟΕΕ και να αναζητήσει την τύχη της 
σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 
καθηγήτρια Α.Ζ. μετά από δεκαετή παρουσία σε δύο 
πανεπιστήμια του εξωτερικού είχε αποφασίσει το 2009 να 
επιστρέψει στη μητέρα Πατρίδα. Οι θύτες όμως της μητέρας 
Πατρίδας την ξαπόστειλαν. Μια λαμπρή επιστήμων 
εκδιώχθηκε από φθονερούς και ζηλόφθονους θύτες 
καθηγητές. 

οιος λογικός και πετυχημένος 
Έλληνας επιστήμονας του 
εξωτερικού θα έλθει στην 

Ελλάδα, όταν η διαφθορά ζει  
και βασιλεύει στα κρατικά ΑΕΙ; 
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 ΡΩΤΑΜΕ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
Τι προτείνεις Νίκο Ανδρουλάκη για το 
Κόκκινο Ιδιωτικό Χρέος των Νοικο-
κυριών και των Επιχειρήσεων ;;;  
 

του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, Διδάκτορα 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Salerno, Προέδρου Υπέρβασης 

 
Η τελευταία φορά που θέσαμε το 
συγκεκριμένο αυτό ερώτημα σε 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ήταν το 2009, 
παραμονές του εκλογικού θριάμβου 
του Γιώργου Παπανδρέου. Τότε που 
ο Γιώργος υποσχόταν τα πάντα όλα 
σε όλους, προκειμένου να καταφέρει 
να γίνει και αυτός Πρωθυπουργός, 
για να μην σπάσει η οικογενειακή 
παράδοση που έχτισαν με κόπους 
και αγώνες δεκαετιών ο παππούς 
και ο πατέρας του. 
 

ότε, λοιπόν, ο 
Γιώργος μας 
εξαπάτησε, 

υποσχόμενος σε όλους 
τους Δανειολήπτες 
οριζόντια διαγραφή 
των χρεών τους στις 
τράπεζες, μέχρι και 
90% !!! 

 

Τ 
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Έτσι, λίγους μήνες αργότερα, με τον 
Τιτανικό του Καστελλόριζου και το 
Έγκλημα του πρώτου Μνημονίου, 
αντί οριζόντιας διαγραφής, οι 
Δανειολήπτες  βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με την γεωμετρική 
αύξηση των υπολοίπων των 
δανείων και των καρτών τους στις 
τράπεζες, που στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, μέσα σε λίγα 
χρόνια, σχεδόν 
πενταπλασιάστηκαν. 

     

ο ίδιο αυτό 
ερώτημα δεν το 
θέσαμε ποτέ, 

σκοπίμως, στην 
αείμνηστη Φώφη 
Γεννηματά.  
 
Πρώτον, επειδή, ως πρώην 
τραπεζοϋπάλληλος, δεν θα 
τολμούσε ποτέ να μοιράσει 
υποσχέσεις που έθιγαν τα 
συμφέροντα των πρώην εργοδοτών 
της και, δεύτερον, επειδή το ΠΑΣΟΚ 
που παρέλαβε η Φώφη Γεννηματά 
από το δίδυμο Παπανδρέου-
Βενιζέλου, ήταν ένα χρεοκοπημένο, 
περιθωριακό κόμμα, που φλέρταρε 
ακόμη και με το όριο της εισόδου του 
στην Βουλή, με αποτέλεσμα, έτσι, η 
όποια πρόταση και θέση του, να μην 
έχει κανένα ειδικό βάρος στο 
πολιτικό σκηνικό της περιόδου 
2014-2019, κατά την οποία οι 
ελπίδες του χώρου εναποτέθηκαν 
στον Βασίλη Λεβέντη και τον Σταύρο 
Θεοδωράκη. Τόση ήταν η κατάντια 
και η ανυποληψία που κληρονόμησε 
στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ η επάρατος 
διακυβέρνηση του Γιώργου 
Παπανδρέου….. 
Σήμερα, λοιπόν, με την αλλαγή 
σελίδας που υπόσχεται ο Νίκος 

Ανδρουλάκης, βοηθούσας 
αφάνταστα και της πολιτικής 
ανυπαρξίας του Αλέξη Τσίπρα, που 
επιμένει να αντιπολιτεύεται τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη με την παλιακή 
συνταγή του ΚΚΕ μ-λ, δλδ του ΚΚΕ 
του Μ@λ@κ@, ζωντανεύει και πάλι 
η ελπίδα της νεκρανάστασης του 
ΠΑΣΟΚ.  
 

χι, βέβαια, του 
παλιού εκείνου 
ΠΑΣΟΚ της καρδιάς 

μας, του λεγόμενου 
ορθόδοξου, αλλά του 
ρωμαιοκαθολικού 
ΠΑΣΟΚ της Ευρωπαϊκής 
Σοσιαλδημοκρατίας, 
αυτής που ο Ανδρέας 
αποκαλούσε 
«Σκορδαλιά χωρίς 
σκόρδο» !!!  
 
Που, όμως, έστω και έτσι, 
προβλέπεται να έχει ένα διψήφιο 
ειδικό βάρος στην ζυγαριά της 
επόμενης κάλπης. 
Υπό τη νέα, λοιπόν, αυτή συγκυρία 
και με τον αέρα της λύτρωσης της 
παράταξης από τον «Πρίγκηπα 
Γιώργο», είναι αυτονόητο ότι ήρθε η 
στιγμή να θέσουμε ξανά το ίδιο αυτό 
ερώτημα στο νέο πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
κατηγορείται από τον καπετάνιο του 
Τιτανικού του Καστελλόριζου, ότι 
δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις για 
τίποτα.  

 
Ιδού, λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό 
για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να 
διαψεύσει τους επικριτές του, 
παραθέτοντας τις θέσεις και τις 
προτάσεις του επί του 
σημαντικότερου σήμερα ζητήματος 
που βασανίζει την ελληνική  

κοινωνία και την εθνική μας 
οικονομία. Περισσότερο ακόμη και 
από το δημόσιο χρέος και τα δίδυμα 
ελλείμματα, που δεν πρόκειται ποτέ 
να επανέλθουν σε επίπεδα 
βιωσιμότητας, όσο η Ελλάδα που 
παράγει και καταναλώνει, δλδ τα 
Νοικοκυριά και οι Επιχειρήσεις, 
παραμένει εγκλωβισμένη στην 
μέγγενη του Ιδιωτικού Χρέους και 
στην αυθαιρεσία, την ασυδοσία και 
τον εκβιασμό του τραπεζικού 
συστήματος και των περί αυτό 
νταραβεριτζήδων των Servicers, 
των Funds και των Εισπρακτικών 
Εταιρειών.  
 

ως θα μπορούσε 
άλλωστε να 
καταστεί βιώσιμη 

η εθνική μας οικονομία 
και η δημοσιονομική 
εικόνα της χώρας, με 
την ιδιωτική οικονομία 
στον γύψο του 
ιδιωτικού χρέους, του 
τραπεζικού συστήματος 
και των «λάθος 
φαρμάκων» που της 
χορήγησαν, καθ’ 
ομολογία των ίδιων 
των δανειστών μας, 
όλες ανεξαιρέτως οι 
μνημονιακές 
κυβερνήσεις ;;;            
 

 
Στην Ελλάδα, σήμερα, είναι πολλοί 
εκείνοι που μιλούν για το Ιδιωτικό 
Χρέος, έχοντας μάλιστα και το 
θράσος να καταθέτουν προτάσεις 
για την διευθέτησή του, χωρίς όμως 
να γνωρίζουν ούτε τα στοιχειώδη για 

Τ 

Ό 
Π 
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την σύγχρονη αυτή οικονομική 
μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας 
και, ιδιαίτερα, χωρίς να γνωρίζουν 
ούτε ακόμη το πραγματικό του ύψος 
και, έτσι, το μέγεθος του ίδιου του 
προβλήματος που ισχυρίζονται ότι 
θέλουν να επιλύσουν.....  

 
Δεν φταίνε, όμως, μόνον οι 
αυτόκλητοι αυτοί ειδικοί, αφού 
ακόμη και τα εκάστοτε 
δημοσιευόμενα, επίσημα στοιχεία 
για το ελληνικό Ιδιωτικό Χρέος σε 
Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά 
Ταμεία και Παρόχους Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας, είναι πλασματικά, 
επειδή :  
(α) Σε ότι αφορά τις οφειλές σε 
Τράπεζες και Funds, αυτές 
αναφέρονται μόνο ως προς το 
συνολικό κεφάλαιο της οφειλής 
μέχρι την καταγγελία της πιστωτικής 
σύμβασης, χωρίς έτσι να 
περιλαμβάνουν τους εξολογιστικούς 
και τους τόκους υπερημερίας, με 
τους ανατοκισμούς και τις 
κεφαλαιοποιήσεις τους, που 
επιβαρύνουν κάθε τραπεζική οφειλή 
μετά την καταγγελία της αντίστοιχης 
πιστωτικής σύμβασης. Έτσι, τα 
συνολικά, πραγματικά ποσά που 
απαιτούνται σήμερα από 
δανειολήπτες και εγγυητές δανείων 
και πιστωτικών καρτών, 
υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 200 
Δις ευρώ και 
(β) Σε ότι αφορά τις οφειλές σε 
Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, 
αυτές αναφέρονται μόνο ως προς το 
βασικό κεφάλαιο εκάστης οφειλής, 
χωρίς να περιλαμβάνουν πρόστιμα, 
προσαυξήσεις και τόκους. Έτσι, 
σήμερα, οι συνολικές, πραγματικές 
οφειλές νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων στο Δημόσιο, 
υπολογίζεται ότι πλησιάζουν τα 200 
Δις ευρώ, ενώ, οι αντίστοιχες 
πραγματικές οφειλές στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, υπολογίζεται 
ότι ανέρχονται στα 40 Δις ευρώ. Τα 
στοιχεία, μάλιστα, αυτά, 
επιβεβαιώνονται και από πρόσφατη 
έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου. 
 Έτσι, σήμερα, το συνολικό, 
πραγματικό Ιδιωτικό Χρέος των 
ελληνικών νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων, έχει φτάσει στα 450 
Δις ευρώ, ήτοι στο 250% του ΑΕΠ, 
έχοντας πλέον ξεπεράσει ακόμη και 
το Δημόσιο Χρέος, με αποτέλεσμα, 
αυτό να καθίσταται προδήλως μη 
βιώσιμο και αδύνατο ποτέ να 
εξυπηρετηθεί, ακόμη και αν η 
Ελλάδα καταφέρει να πετύχει το 
θαύμα του αέναου, σταθερού, 
διψήφιου ετήσιου ρυθμού 
ανάπτυξης, για τα επόμενα 50 
χρόνια. Και αν στα 450 αυτά Δις 
προστεθεί και το ιδιωτικό χρέος του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 
τότε το νούμερο που προκύπτει 
κάνει το Δημόσιο Χρέος να φαντάζει 
επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι.  

 
Υπό την ανωτέρω λοιπόν, σημερινή 
συγκυρία, το οποιοδήποτε 
ιδεολόγημα περί «Κουλτούρας 
Πληρωμών» συνιστά, αν όχι 
ψευδαίσθηση, τουλάχιστον 
αστειότητα, καθόσον είναι 
αδιανόητο, στην Ελλάδα του 2021, 
να συνεχίζουμε να μιλάμε για 
Κουλτούρα Πληρωμών, την ώρα 
που η ελληνική οικονομία, τα 
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, 
ακόμη και το ίδιο το τραπεζικό 
σύστημα που επινόησε το αφήγημα 
της Κουλτούρας Πληρωμών, 
συνεχίζουν, στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία, να παράγουν και να 
σωρεύουν μη εξυπηρετούμενο 
ιδιωτικό χρέος.  
Στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ, μετά από 8 χρόνια 
αγώνα στο πλευρό 50.000 
Δανειοληπτών και Εγγυητών 
δανείων και πιστωτικών καρτών, οι 
οποίοι, σχεδόν στο σύνολό τους, 
τυγχάνουν ταυτόχρονα και 
Οφειλέτες του Δημοσίου και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων και, 
ιδιαίτερα, με την εξειδικευμένη 
γνώση της Επιστημονικής μας 
Ομάδας και την εμπειρία των 600 
περίπου δικαστικών αποφάσεων 
δικαίωσής των Μελών μας απέναντι 
στις τράπεζες, αλλά και με τα 
απολογιστικά στοιχεία των 1.500 
τουλάχιστον ρυθμίσεων που τους 
βοηθήσαμε να πετύχουν, με γενναία 
κουρέματα των οφειλών τους, 
έχουμε πλέον, όχι μόνο το δικαίωμα, 
αλλά, πρωτίστως, την υποχρέωση, 
ως ο μεγαλύτερος συλλογικός 
φορέας δανειοληπτών στα ελληνικά 
χρονικά, να διατυπώσουμε την δική 
μας πρόταση για την διευθέτηση και 
την βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού 
χρέους. 
Μια πρόταση που δεν συνιστά κενό 
γράμμα δημιουργικών 
παραισθήσεων, χωρίς κανένα 
αντίκρισμα στην πραγματικότητα 
που βιώνουν καθημερινά τα 
ελληνικά νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις, αλλά γειωμένη στην 
συνισταμένη και τον κοινό τόπο των 
παράλληλων αναγκών των 
4.500.000 ΑΦΜ στα οποία είναι 
χρεωμένο το ιδιωτικό χρέος, του 
τραπεζικού συστήματος, των 
εθνικών προϋπολογισμών και, εν 
τέλει, της ίδιας της εθνικής μας 
οικονομίας.  
 

πί αυτής, λοιπόν, της 
πρότασης, που 
παραθέτουμε 

συνοπτικά στην 
συνέχεια, ζητούμε την 
ξεκάθαρη τοποθέτηση 
του νέου Πρόεδρου του 
ΠΑΣΟΚ, Νίκου 
Ανδρουλάκη !!!    

 

Ε 
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Α. Οφειλές σε Δημόσιο και 
Ασφαλιστικά Ταμεία 
Α1. Χρέη Πανδημίας 
 
Οριζόντια, αναλογική διαγραφή, με βάση έναν αλγόριθμο 
σταθμισμένο στην μείωση του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων και των ακαθάριστων εισοδημάτων των 
φυσικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό δεν θα 
ωφεληθούν όσοι δεν είχαν μείωση εσόδων και 
εισοδημάτων κατά την διάρκεια της πανδημίας, ενώ, τα 
χρέη των πληττόμενων θα κουρευτούν, ακόμη και μέχρι 
συνολικής διαγραφής, αναλογικά με την πραγματική ζημία 
που υπέστησαν. 
 

Α.2 Χρέη προ Πανδημίας 
 
Μείωση τόκων και οριζόντια διαγραφή του συνόλου 
προστίμων και προσαυξήσεων του κεφαλαίου εκάστης 
οφειλής. 
 

Α.1+Α.2 Συνολικά Χρέη σε Δημόσιο και 
Ασφαλιστικά Ταμεία 
 
Τα νέα, μειωμένα ποσά που θα προκύψουν ανά ΑΦΜ, τόσο 
για τα παλαιά χρέη, όσο και για τα χρέη της πανδημίας, θα 
αθροιστούν σε μια νέα, ενιαία οφειλή, η οποία θα ρυθμιστεί, 
αναλόγως του ύψους εκάστης οφειλής, σε 24-360 δόσεις, 
προκειμένου, έτσι, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Η νέα 
αυτή Μέγα-Ρύθμιση, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες, 
πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδεθεί και να 
ανεξαρτητοποιηθεί από την μελλοντική εξυπηρέτηση των 
τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να 
εξυπηρετηθούν, ούτε τα παλιά χρέη, ούτε τα τρέχοντα, ούτε 
τα μελλοντικά. 
 

 
 

Β. Χρέη σε Τράπεζες & Funds 
 
Κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων περί Κύριας 
Κατοικίας και επαναφορά της οριζόντιας, νομοθετημένης 
Προστασίας της 1ης Κατοικίας, ανάλογης με εκείνη που 
ίσχυε μέχρι την 31/12/2014, με προστατευόμενη 

αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας για τετραμελή 
οικογένεια τα 350.000 ευρώ. 
 
Επαναφορά των διατάξεων περί απαγόρευσης 
πλειστηριασμών 1ης Κατοικίας, με την αναπροσαρμογή 
των όρων και των προϋποθέσεων της απαγόρευσης στην 
αντικειμενική αξία των 350.000 ευρώ. 
 
Νομοθέτηση του υποχρεωτικού για τις Τράπεζες 
επανακαθορισμού, όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων 
από τις πάσης φύσης πιστώσεις φυσικών και νομικών 
προσώπων, αφαιρώντας και διαγράφοντας από τα 
σημερινά, φουσκωμένα υπόλοιπα, όλες τις 
λογιστικοποιήσεις παράνομων και καταχρηστικών 
χρεώσεων, με τους τοκισμούς τους ανατοκισμούς και τις 
κεφαλαιοποίησεις τους. 
 

 
 
Ορισμός του χρόνου αποπληρωμής κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2, άρθ. 39, Ν 3259/2004, ήτοι αποπληρωμή της 
προκύπτουσας μετά τον επανακαθορισμό τραπεζικής 
οφειλής σε διάστημα 5-7 ετών, εκ των οποίων, τα 2 πρώτα 
έτη θα αποτελούν περίοδο χάριτος, με την αποπληρωμή να 
πραγματοποιείται σε ισόποσες περιοδικές δόσεις, εκτός 
και αν τράπεζες, servicers και δανειολήπτες συμφωνήσουν 
διαφορετικά. 
 
Τροποποίηση όλων των διατάξεων του ΚΠολΔ που 
ενισχύουν την τραπεζική αυθαιρεσία, με πρώτες αυτές που 
αφορούν : (α) την προνομιακή κατάταξη τραπεζών και 
funds στα πλειστηριάσματα, μπροστά από το Δημόσιο και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που νομοθετήθηκε με την 
τροποποίηση του 2015, με την επαναφορά της τάξης των 
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πιστωτών, ήτοι της σειράς ικανοποιήσεώς τους, στις προ 
της ανωτέρω τροποποίησης διτάξης του ΚΠολΔ και (β) την 
fast track μείωση του τιμήματος των πλειστηριασμών, που 
νομοθετήθηκε με την πρόσφατη τροποποίηση του 2021. 
 
Τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την 
διενέργεια των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών, με την 
κατάργηση της διάταξης περί ελεύθερης εκποίησης του 
ακινήτου από τον Συμβολαιογράφο, σε οποιοδήποτε 
τίμημα, μετά τον δεύτερο άγονο πλειστηριασμό. 
 
Νομοθέτηση της υποχρεωτικότητας, για Τράπεζες, 
Servicers και Funds : (α) ως προς την συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες του θεσμού της Διαμεσολάβησης και (β) ως 
προς την αξιολόγηση και την αιτιολογημένη μόνο 
απόρριψη αιτημάτων Δανειοληπτών στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης 
Οφειλών. 
 

 
 
Κατάργηση της καταχρηστικής και υποχρεωτικής για τον 
Δανειολήπτη αναγνώρισης και αποδοχής των απαιτήσεων 
Τραπεζών, Servicers και Funds, κατά την διαδικασία 
καταχώρησης αιτήματος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και κατά 
την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος, κατά την διαδικασία 
του Κώδικα Δεοντολογίας ΤτΕ, στο τραπεζικό κατάστημα, 
στα γραφεία των Servicers και, ηλεκτρονικά, στις 
ιστοσελίδες των τραπεζών. 
 
Νομοθετικός επαναπροσδιορισμός της έννοιας του Μη 
Συνεργάσιμου Δανειολήπτη και παράλληλη νομοθετική 
πρόβλεψη της έννοιας του Συνεργάσιμου και Μη 
Συνεργάσιμου Τραπεζίτη. 
 
Αναθεώρηση, επαναπροσδιορισμός και τροποποίηση των 
διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας ΤτΕ, περί Ευλόγων 
Δαπανών Διαβίωσης, με την προσαρμογή τους στη νέα 
πραγματικότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, 
όπως διαμορφώθηκε από την πανδημία και τις 
υπέρμετρες, πληθωριστικές αυξήσεις στα κόστη κατοικίας, 
ενέργειας και στο καλάθι της νοικοκυράς. 
 
Τροποποίηση του Πτωχευτικού Νόμου, επαναφέροντας 

την διαδικασία της ατομικής και εταιρικής πτώχευσης, από 
τα τραπεζικά καταστήματα και από τα γραφεία servicers 
και funds, στην Δικαιοσύνη. 
 
Απαγόρευση κατάθεσης αιτημάτων πτώχευσης για μη 
βέβαιες, μη ορισμένες, μη εκκαθαρισμένες και επίδικες 
απαιτήσεις. Τροποποίηση των μαχητών τεκμηρίων 
παύσης πληρωμών, με πρώτη την κατάργηση, ως 
τεκμηρίου, της Διαταγής Πληρωμής που δεν επιδόθηκε ή 
που εκκρεμοδικεί η εκδίκαση της ανακοπής της. 
 

 
 
Νομοθέτηση της υποχρεωτικής αποδοχής από Τράπεζες, 
Servicers και Funds, της δεσμευτικής πρότασης του 
Δανειολήπτη για διευθέτηση και βιώσιμη ρύθμιση των 
οφειλών του, ανά κατηγορία πίστωσης και τράπεζα, στο 
διπλάσιο (200%) του μέσου τιμήματος μεταβιβάσεων και 
αναμεταβιβάσεων των χαρτοφυλακίων εκάστης τράπεζας 
κατά το τελευταίο 12μηνο, με την ταυτόχρονη απαγόρευση 
της κερδοσκοπίας, προς βλάβη της περιουσίας του 
Δανειολήπτη, σε ποσοστό άνω του 100%. Έτσι, κάθε 
Δανειολήπτης θα μπορεί να τακτοποιεί την οφειλή του στο 
διπλάσιο (200%) του τιμήματος στο οποίο θα το μεταβίβαζε 
ή θα το επαναγόραζε η τράπεζα ή που θα το αγόραζε από 
την τράπεζα ή την δευτερογενή αγορά το fund, με 
αποτέλεσμα, έτσι, Τράπεζες και Funds, να εξασφαλίζουν 
αποδόσεις της τάξης του 100%, ενισχύοντας αντιστοίχως 
την κερδοφορία και τα ενεργητικά τους. 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού 
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,  
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

το χέρι της 
κυβέρνησης είναι 
πια να ρυθμίζει  

τους συντελεστές ΦΠΑ 
ανάλογα με τις ανάγκες 
της αγοράς και  
της οικονομίας. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
protothema.gr η συμφωνία του 
Ecofin θα αποτελέσει την νέα 
Κοινοτική Οδηγία για τους 
μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που 
θα ισχύσει από 1.1.2025. Είναι όμως 
άμεσα καθοριστική για τις εξελίξεις 
σε όλα τα πεδία της αγοράς. Και 
συγκεκριμένα: 1. Νησιά Αιγαίου: 
Επανέρχεται ουσιαστικά το άρθρο 
που ίσχυε από τη συνθήκη 
προσχώρησης της χώρας στην ΕΟΚ 

και επί δεκαετίες κατοχύρωνε την δυνατότητα της Ελλάδας για έκπτωση 30% 
στους συντελεστές ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. 

 
Το δικαίωμα αυτό η Ελλάδα το έχασε μετά τη διαπραγμάτευση ΣΥΡΙΖΑ του 2015. 
Έχει απομείνει κατ΄ εξαίρεσιν μόνο σε 5 νησιά (Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως και 
Σάμος). Λήγει κάθε χρόνο και ανανεώνεται μόνον και μόνον εξαιτίας των 
προσφυγικών ροών. Όσο το πρόβλημα αυτό παραμένει, η Ελλάδα δικαιούται 
κάθε τέλος του χρόνου να ζητά από την ΕΕ να εγκρίνει να μην καταργηθεί και σε 
αυτά. Σε τέτοια περίπτωση, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να αυξηθεί έως 50% δηλαδή 
συντελεστές 24% αντί 17% ή 13% αντί 9% ή 6% αντί 4% που κατ’ εξαίρεση ισχύουν 
ακόμη στα 5 αυτά νησιά του Αιγαίου. Με κριτήριο το μεταναστευτικό πρόβλημα,  

Σ 
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παράταση της έκπτωσης ΦΠΑ  
στα 5 νησιά (Λέρος, Λέσβος, Χίος,  
Κως και Σάμος) θα εγκριθεί 

προφανώς και για το 2022 και στα 
επόμενα χρόνια, αλλά ως το 2025  
θα εξετάζεται με βάση το εάν 
υφίστανται ακόμη το μεγάλο 
πρόβλημα του μεταναστευτικού. 
Δεν έχουν όμως αυτό το «προνόμιο», ούτε το Αγαθονήσι, 
ούτε το Καστελόριζο, ούτε τα άλλα ακριτικά ή μη νησιά του 
Αιγαίου, ασχέτως αν αντιμετωπίζουν ή όχι πρόβλημα 
μεταναστευτικών ροών. Αυτό αλλάζει όμως αφού, ανάλογα 
και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, από το 

2025 η ελληνική Βουλή θα μπορεί να μειώσει σε μόνιμη 
βάση όχι μόνον στα 5 αυτά νησιά, αλλά και σε άλλα νησιά 
του Αιγαίου τον ΦΠΑ κατά 30%, χωρίς να παραβιάζει τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες και οδηγίες. 2. Νεόδμητα ακίνητα: 
Από το 2006 μέχρι σήμερα, η νομοθεσία προβλέπει την 
επιβολή του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ (18% τότε και 24% 
πλέον) στα νεόδμητα ακίνητα. Εξ αρχής είχε τεθεί 
απαλλαγή για την α΄ κατοικίας. Αλλά η κρίση στην 
οικοδομή από το 2007 και εν συνεχεία στα Μνημόνια, είχε 
σταθεί αιτία για αναστολή του ΦΠΑ. Από το 2019 που 
εξελέγη η κυβέρνηση Μητσοτάκη το θέμα έχει μπει στον 
«πάγο» έως το τέλος του 2022. Με τη νέα Οδηγία που θα 
ισχύσει, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να παρατείνει 
το πάγωμα του ΦΠΑ στις παραδόσεις ακινήτων έως 
τουλάχιστον το 2025, ή και να επιβάλλει τον μειωμένο 
συντελεστή και όχι τον ανώτατο που θα ισχύει τότε (13% 
αντί 24% με τα σημερινά δεδομένα). Θα δίνει έτσι ένα 
καθαρό διάδρομο για τους αγοραστές ακινήτων για να 
γνωρίζουν πώς θα πορευτούν στα επόμενα χρόνια. 3. 
Αγροτικά μηχανήματα και προϊόντα: Από το 2025 θα 
επιτρέπεται η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 
αγροτικά μηχανήματα (13% αντί 24% με τα σημερινά 
δεδομένα), εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές 
συνθήκες. Μειωμένος ΦΠΑ θα μπορεί να ισχύσει επίσης 
στο βαμβάκι, στα φυτοφάρμακα και λιπάσματα. 4. Ιατρικά 
είδη και live streaming: Δίνεται δυνατότητα εφαρμογής 
μειωμένων συντελεστών σε ηλιακά πάνελ, βρεφικές πάνες, 
μάσκες χειρουργικές, υπηρεσίες live streaming θεαμάτων, 
καθώς και απαλλαγή ΦΠΑ σε είδη και υπηρεσίες πρώτης 
ανάγκης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό και αναπηρικά είδη. 
5. Έκτακτες συνθήκες - καταστροφές. Σε περιπτώσεις 
κρίσεων, φυσικών καταστροφών ή πανδημιών η 
κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την απαλλαγή 
συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τον ΦΠΑ. 

 
νάσα για διευθυντές, 
διευθύνοντες συμβούλους και 
διαχειριστές εταιρειών που δεν 

έχουν υποβάλει αίτηση απαλλαγής 
από την ευθύνη για τη μη καταβολή 
εισφορών των επιχειρήσεων στις 
οποίες προΐστανται, δίνει εγκύκλιος 
του ΕΦΚΑ, καθώς παρατείνει την 
προθεσμία έως τις 31/12/2021. 
Όπως γράφει η Ρούλα Σαλούρου στο euro2day.gr με την 
αίτηση αυτή, τα στελέχη των εταιρειών γλυτώνουν… το 
κυνηγητό από το ΚΕΑΟ, καθώς και τη λήψη αναγκαστικών 
μέτρων εναντίον τους. Με την ίδια εγκύκλιο, τονίζεται ότι 
μέχρι την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει να γίνει επανεξέταση 
τυχόν αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι την προηγούμενη 
καταληκτική ημερομηνία (31.12.2020) και οι οποίες είχαν 
απορριφθεί, για διάφορους λόγους. Στην εγκύκλιο 
επαναλαμβάνεται ότι για να έχει ένα φυσικό πρόσωπο 

αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών 
οφειλών μιας επιχείρησης, θα πρέπει σωρευτικά να 
συμμετείχε στη διοίκηση με κάποια από τις 
προβλεπόμενες εκπροσωπευτικές /διαχειριστικές 
ιδιότητες (π.χ. Προέδρου, Δ/ντος Συμβούλου, Εκκαθαριστή 
κ.λπ.), να κατέχει την εν λόγω ιδιότητα είτε κατά την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των 
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είτε κατά την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής δόσης 
ρύθμισης και να υπήρξε υπαίτιο για τη μη καταβολή των  

 

Η 
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οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του νομικού 
προσώπου. Τέλος, διευκρινίζεται εκ νέου ότι η αρμοδιότητα 
του ΚΕΑΟ για έκδοση απόφασης απαλλαγής από 
αλληλέγγυα ευθύνη υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που 
έχουν διενεργηθεί πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης για την 
επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του νομικού 
προσώπου. Αν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, το 
αίτημα του αιτούντος θα εξετάζεται από την αρμόδια τοπική 
υπηρεσία e-ΕΦΚΑ. Όσο για τις πιθανές αιτίες εξαίρεσης, 
αυτές είναι: • Αδυναμία άσκησης καθηκόντων λόγω βαριάς 
ασθένειας ή νοσηλείας. Αιτήματα τα οποία επικαλούνται 
την εν λόγω περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητας θα πρέπει 
να συνοδεύονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως π.χ. 
βεβαίωση νοσηλείας από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο 
με ακριβή προσδιορισμό του χρόνου νοσηλείας, ιατρικές 
γνωματεύσεις οι οποίες πιστοποιούν τη νόσο και 
συστήνουν την αποχή από εργασία, τυχόν χορηγηθείσες 
αναρρωτικές άδειες, σχετικές αποφάσεις υγειονομικών 
επιτροπών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο 
τεκμηριώνει τα προαναφερόμενα. • Συμμετοχή σε ειδικές 
διαδικασίες εκκαθάρισης ως εκκαθαριστής. Σχετικά 
αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα 
δικαιολογητικά, όπως π.χ. την απόφαση η οποία θέτει το 
νομικό πρόσωπο σε εκκαθάριση και διορίζει τον αιτούντα 
εκκαθαριστή. • Άσκηση ειδικών καθηκόντων ξένων ως 
προς την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ως εκ 
τούτου, τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως π.χ. σχετική βεβαίωση 
του νομικού προσώπου υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπό του, τη συναφθείσα με το νομικό πρόσωπο 
σύμβαση εργασίας/έργου από την οποία προκύπτει ότι 
ασκούσε π.χ. καθήκοντα Διευθυντή Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, 
Πωλήσεων κ.λπ., δηλαδή καθήκοντα ξένα ως προς την 
καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών του νομικού 
προσώπου, κ.λπ. • Απαλλαγή με δικαστική απόφαση. 
Σχετικά αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, η οποία 
απαλλάσσει/αθωώνει τον αιτούντα καθώς και σχετικό 
πιστοποιητικό τελεσιδικίας (άσκησης ενδίκων μέσων) 
αυτής. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αποφάσεις 
θεωρούνται τελεσίδικες όταν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης των τακτικών ενδίκων μέσων της 
ανακοπής ερημοδικίας και της έφεσης ή όταν τα 
προαναφερόμενα ένδικα μέσα έχουν ασκηθεί και έχουν 
απορριφθεί. Επίσης, οι δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται 
αμετάκλητες όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
των έκτακτων ενδίκων μέσων της αναίρεσης και της 
αναψηλάφησης ή όταν τα προαναφερόμενα ένδικα μέσα 

έχουν ασκηθεί και έχουν απορριφθεί. • Παραίτηση / μη 
αποδοχή διορισμού. Τα αιτήματα που επικαλούνται την εν 
λόγω περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητας θα πρέπει να 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα καταστατικά έγγραφα του 
νομικού προσώπου, από τα οποία επιβεβαιώνεται η 
παραίτηση ανάληψης καθηκόντων ή η μη αποδοχή του 
διορισμού του αιτούντος. Στην περίπτωση της παραίτησης, 
θα πρέπει να εξετάζεται ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες 
διατυπώσεις δημοσιότητας και να αναζητούνται τα 
δημοσιευμένα στοιχεία στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ και του 
ΕΤ. Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθεί ότι η 
πραγματική θητεία του αιτούντος (έναρξη/λήξη) δεν 
απεικονίζεται ορθά στο πληροφοριακό σύστημα του 
ΟΠΣ/ΕΦΚΑ, τότε οι υπηρεσίες ΚΕΑΟ θα ζητούν μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την καθ' ύλην αρμόδια 
Δ/νση Μητρώου Οφειλετών (mitroo@keao.qov.qr) την 
επικαιροποίηση των στοιχείων, αναφέροντας τα σχετικά 
ΦΕΚ. • Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
κύριο οικονομικό πόρο κρατική χρηματοδότηση. Σχετικά 
αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από καταστατικά 
έγγραφα και οικονομικές καταστάσεις, με τα οποία θα 
τεκμηριώνεται, αφενός, ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας 
του νομικού προσώπου και αφετέρου, η χρηματοδότησή 
του από τον κρατικό προϋπολογισμό και η περιορισμένη 
επάρκεια των εσόδων του (π.χ. καθυστέρηση στην 
εκταμίευση του ποσού της κρατικής επιχορήγησης). • 
Ανάληψη διοίκησης φορέα του στενού ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα κατ' εντολή διωκτικής, ελεγκτικής ή άλλης 
ανεξάρτητης αρχής. Ως εκ τούτου, τέτοια αιτήματα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική εντολή της 
προαναφερόμενης αρχής. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο 
Εσωτερικών εκδίδει σε ετήσια βάση ένα εύχρηστο  
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εγχειρίδιο υπό μορφή ευρετηρίου με τίτλο «Μητρώο 
Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», το 
οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου και 
περιλαμβάνει όλα τα υπαγόμενα στον δημόσιο τομέα 
νομικά πρόσωπα, ακόμα και εκείνα τα οποία έχουν 
εξαιρεθεί από αυτό με ειδικές διατάξεις νόμου είτε εξαρχής 
είτε εκ των υστέρων. • Νόμιμος εκπρόσωπος αλλοδαπού 
νομικού προσώπου χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η 
ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου αλλοδαπής επιχείρησης 
χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα περιορίζεται μόνο στην 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν 
στην απασχόλησή του για λογαριασμό της αλλοδαπής και 
όχι στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τυχόν 
λοιπών εργαζομένων για λογαριασμό της αλλοδαπής. • 
Πρόσωπο χωρίς ανάμειξη στη διοίκηση/διαχείριση νομικού 
προσώπου. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση αυτή 
εκτιμώνται συνολικά και λαμβάνονται υπόψη στοιχεία 
όπως: η έλλειψη αμοιβής προς το πρόσωπο αυτό, η 
έλλειψη μετοχικής ή εταιρικής σχέσης με το νομικό 
πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, η μη διενέργεια 
τραπεζικών συναλλαγών, η μη διαχείριση των εταιρικών 
τραπεζικών λογαριασμών (βεβαίωση από τις 
συνεργαζόμενες με την εταιρεία τράπεζες, με την οποία 
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει δείγμα υπογραφής του 
προσώπου αυτού, ώστε το πρόσωπο αυτό να μπορεί να 
υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου), η μη 
υπογραφή πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή 
οικονομικών καταστάσεων, σε συνδυασμό με στοιχεία που 
αποδεικνύουν το πρόσωπο που πραγματικά διαχειρίζεται 
τις εταιρικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, αιτήματα τα οποία 

επικαλούνται την εν λόγω περίπτωση έλλειψης 
υπαιτιότητας θα πρέπει να συνοδεύονται, αφενός, από 
σχετικά στοιχεία ή έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται η μη 
ανάμειξη του αιτούντος στη διαχείριση/διοίκηση του 
νομικού προσώπου και αφετέρου, από αντίστοιχα στοιχεία 
ή έγγραφα τα οποία αναδεικνύουν το πρόσωπο το οποίο 
πραγματικά διαχειρίστηκε κατά τα αιτούμενα χρονικά 
διαστήματα απαλλαγής τις υποθέσεις του νομικού 
προσώπου. • Πρόσωπο χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα. 
Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το πλήρες 
σώμα της δικαστικής απόφασης, η οποία είχε θέσει τον 
αιτούντα υπό δικαστική συμπαράσταση κατά τα αιτούμενα 
χρονικά διαστήματα απαλλαγής. • Αναγνώριση της 
έλλειψης υπαιτιότητας με απόφαση της Φορολογικής 
Διοίκησης. Σχετικά αιτήματα που επικαλούνται την ήδη 
αναγνώριση της μη υπαιτιότητας και κατά συνέπεια την 
απαλλαγή των αιτούντων από τη Φορολογική Διοίκηση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική απόφαση, η οποία 
θα λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τη διαμόρφωση της κρίσης 
σας μόνο για τα κοινά χρονικά διαστήματα φορολογικών 
και ασφαλιστικών οφειλών. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι 
σύνδικοι/διαχειριστές αφερεγγυότητας σε πτωχευτικές 
διαδικασίες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής της αίτησης 
απαλλαγής. Σημειώνεται δε, ότι, σύμφωνα με το νόμο (ν. 
4646/2019, αρ. 66, παρ.44, δεύτερο εδάφιο), η αίτηση 
απαλλαγής δύναται να υποβληθεί για την άρση και άλλων 
μέτρων εις βάρος του αιτούντα πλην των αναγκαστικών 
μέτρων. Ως τέτοια θεωρούνται πάσης φύσεως διοικητικά 
μέτρα εις βάρος του αιτούντα, όπως είναι η απόρριψη 
αιτήματος χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας. Εάν 
από την εξέταση των στοιχείων επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των 
προϋποθέσεων περί απαλλαγής του αιτούντος από την 
αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή της οφειλής νομικού 
προσώπου προς τον e-ΕΦΚΑ, θα συνταχθεί η σχετική 
έκθεση ελέγχου. Η έκθεση θα τίθεται, επ' αόριστο, στον 
φάκελο του εργοδότη. Επίσης, θα ενημερώνεται το Μητρώο 
Εργοδοτών στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
εκδίδεται σχετική απορριπτική απόφαση, για την οποία ο 
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή 
προσφυγή και σε περίπτωση απόρριψής της, να 
προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

Λύση σε μια σειρά θεμάτων, που αντιμετωπίζουν οι 
πολυκατοικίες στην έκδοση ΑΦΜ, είτε για να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, «Εξοικονομώ», είτε για να εκτελούν 
συναλλαγές φορολογικού ενδιαφέροντος (όπως 
εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων), δίνει απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Όπως σημειώνει ο 
«Οικονομικός Ταχυδρόμος» σύμφωνα με την απόφαση 
προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης απόκτησης ΑΦΜ από 
τον διαχειριστή, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από το 
πρακτικό της γενικής συνέλευσης εκλογής του. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, αίτηση μπορεί 
να υποβάλει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί 
με απόφαση της απαιτούμενης πλειοψηφίας επί της 
νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών του κτηρίου, όπως 
την ορίζει ο κανονισμός. Αν δεν υπάρχει κανονισμός 
κτηρίου, ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί παμψηφίας. Οι 
πολυκατοικίες δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ με 

συγκεκριμένη προθεσμία. Μπορούν να αποκτήσουν ΑΦΜ 
όποτε το αποφασίσουν και να καταθέσουν τη σχετική 
δήλωση χωρίς πρόστιμο. 
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νοικτή πληγή για τον 
προϋπολογισμό το λαθρεμπόριο 
στα καπνικά προϊόντα, από το 

οποίο χάνονται εισπράξεις 600 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο, όπως παραδέχτηκε  
ο υπουργός Οικονομικών  
Χρήστος Σταϊκούρας….. 
σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση της νέας καμπάνιας 
ενημέρωσης για την καταπολέμηση του παράνομου 
εμπορίου τσιγάρων από την εταιρεία «Παπαστράτος». 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της efsyn.gr το ποσό αυτό ωχριά 
μπροστά στις ετήσιες απώλειες των 5,3 δισ. ευρώ από τον 
ΦΠΑ, όπως αποκάλυψε έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, έσοδα που ισοδυναμούν με δύο ΕΝΦΙΑ. Από 
τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός: 

να στα 4 πακέτα τσιγάρων  
που πωλούνται σήμερα στην 
Ελλάδα είναι παράνομο….. 

καθώς το 22,4% των τσιγάρων που καταναλώνονται είναι 
λαθραία, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση στην 
Ε.Ε., όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 7,8% 
και οι συνολικές απώλειες το 2020 έφτασαν στα 34,2 δισ. 
ευρώ. Σε ετήσια βάση χάνονται από τα δημόσια ταμεία 
περίπου 600 εκατ. ευρώ. Στην τετραετία 2015-2018, 
χάθηκαν 2,5 δισ. ευρώ! Σύμφωνα με τον ίδιο, πέραν των 
απωλειών στα δημόσια έσοδα το παράνομο εμπόριο 
χρηματοδοτεί άλλες μορφές εγκληματικών οργανώσεων 
και έχει αρνητικό αντίκτυπο σε θέσεις εργασίας και στην 
ασφάλεια των πολιτών, ενώ αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για 

την υγεία. Ο κ. Σταϊκούρας περιέγραψε παράλληλα το 
κυβερνητικό σχέδιο για την περιστολή του λαθρεμπορίου 
καπνικών προϊόντων, το οποίο εδράζεται σε 5 πυλώνες: 1. 
Αναβαθμίστηκε το υφιστάμενο Συντονιστικό Επιχειρησιακό 
Κέντρο και επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητές του σε προϊόντα 
φόρου κατανάλωσης, όπως είναι ο καφές και τα καπνικά. 
2. Προβλέφθηκε η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του 
εθνικού Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών με το 
πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας 
Καπνικών Προϊόντων. 3. Βελτιώθηκε το θεσμικό πλαίσιο 
σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας των εταιρειών 
καπνικών προϊόντων. 4. Αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο των 
προβλεπόμενων ποινών φυλάκισης και κάθειρξης για το 
αδίκημα της λαθρεμπορίας. 5. Κυρώθηκε το διεθνές 
πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου 
προϊόντων καπνού της Σύμβασης-Πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού. Μια 
κύρωση με ιδιαίτερη συμβολική αλλά και ουσιαστική 
σημασία, καθότι αποτελεί τη βάση για διακρατική 
συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον κρίσιμο 
τομέα του ελέγχου για τον εντοπισμό του παράνομου 
εμπορίου καπνικών προϊόντων και την περιστολή της 
λαθρεμπορίας. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 
Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ην κυνική τους 
συμπεριφορά 
επιδεικνύουν  

για μια ακόμη φορά  
οι τράπεζες που δεν 
διστάζουν να βάζουν 
χέρι στους δήθεν 
ακατάσχετους 
λογαριασμούς. 
Όπως σημειώνει το dimokratia.gr 
πληθώρα καταγγελιών από 
οφειλέτες που ήρθαν αντιμέτωποι με 
δέσμευση (αυθαίρετη ή μη) του 
τραπεζικού τους λογαριασμού 
συνεχίζει να δέχεται η Ένωση 
Εργαζομένων Καταναλωτών 
Ελλάδας της ΓΣΕΕ (ΕΕΚΕ). Όπως 
επισημαίνει, οι τράπεζες δείχνουν 
να αδιαφορούν αν ο λογαριασμός 
του οφειλέτη έχει δηλωθεί 
ακατάσχετος ή λογαριασμός 
μισθοδοσίας ή σύνταξης, με 
αποτέλεσμα να δεσμεύουν ποσά 
ακόμα και κάτω από το ακατάσχετο 
όριο, ειδικά σε κοινούς 
λογαριασμούς, όπου ο ένας από 
τους συνδικαιούχους είναι ο 
οφειλέτης. Στις εύλογες 
διαμαρτυρίες των 
καταναλωτών/οφειλετών απαντούν 
αόριστα, στέλνοντας το ζήτημα στις 

κεντρικές υπηρεσίες, όπου η 
εξυπηρέτηση είναι ελάχιστη. 
 

Ένωση 
Εργαζομένων 
Καταναλωτών 

Ελλάδας εφιστά  
την προσοχή των 
καταναλωτών για  
την προστασία του 
λογαριασμού τους  
από κατασχέσεις. 

 
Για οφειλές προς το Δημόσιο 
εξαιρούνται της κατασχέσεως εις 
χείρας τρίτων καταθέσεις σε 
πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή 
κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού 
των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε 
φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο 
πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι 
οποιαδήποτε δέσμευση ποσού για 
ποσό που είναι χαμηλότερο του 
ορίου των 1.250 ευρώ από τις 
τράπεζες, επί του δηλωθέντος 
ακατάσχετου λογαριασμού, δεν είναι 
σύννομη και πρέπει να 
καταγγέλλεται αμέσως. Σε 
περίπτωση ύπαρξης κοινού 
λογαριασμού, όμως, το ακατάσχετο 
όριο των 1.250 ευρώ ισχύει για 
καθένα από τους συνδικαιούχους 
μόνο αν και οι δύο έχουν δηλώσει 
τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο. 

Ειδάλλως οι καταναλωτές 
κινδυνεύουν με κατάσχεση ποσών 
ακόμα και κάτω από το όριο, αφού ο 
νόμος λέει ότι το ποσό που υπάρχει 
στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό 
ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα 
μέρη. Δηλαδή αν σε έναν 
λογαριασμό κατατίθεται το ποσό της 
σύνταξης, π.χ. 1.000 ευρώ, και ο 
συνδικαιούχος του ίδιου 
λογαριασμού είναι οφειλέτης του 
Δημοσίου, η τράπεζα μπορεί να 
δεσμεύσει ποσό 500 ευρώ. Αν τώρα 
καταβληθούν αναδρομικά ποσά 
(μισθοί ή συντάξεις) οι τράπεζες δεν 
έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν το 
ποσό ένα ενιαίο σύνολο αλλά να το 
αναγάγουν σε μηνιαία βάση 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
καλύπτεται το όριο του 
ακατάσχετου. Όσον αφορά τις 
οφειλές προς ιδιώτες/τράπεζες οι 
μισθοί, συντάξεις και ασφαλιστικές 
παροχές είναι ακατάσχετες για 
ολόκληρο το ποσό, χωρίς 
περιορισμό, όπως και καταθέσεις 
έως 1.500 ευρώ σε ατομικό 
λογαριασμό και έως 2.000 ευρώ σε 
κοινό λογαριασμό. Για να 
προστατευθεί όμως το ακατάσχετο 
όριο (όταν ο λογαριασμός είναι 
μισθοδοσίας ή σύνταξης) πρέπει να 
δηλωθεί ως τέτοιος και στο 
τραπεζικό ίδρυμα. Η ΕΕΚΕ 
επισημαίνει πως ενώ για το Δημόσιο 
το ακατάσχετο ποσό των 1.250 ευρώ 
παραμένει και στην περίπτωση που 
συσσωρευθούν μισθοί/συντάξεις 
περισσότερων μηνών, για τις 
ιδιωτικές/τραπεζικές οφειλές αυτό 
δεν ισχύει. 

πομένως ο πολίτης 
πρέπει να σηκώνει 
το ποσό την ίδια 

ημέρα της κατάθεσης 
του μισθού/σύνταξης. 

Τ 
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πιταχύνονται οι πλειστηριασμοί, 
καθώς οι εταιρείες διαχείρισης 
κόκκινων δανείων βιάζονται να 

κλείσουν χρονίζουσες υποθέσεις  
και να εγγράψουν έσοδα-κέρδη. 
Σύμφωνα με το sofokleousin.gr η προσπάθεια 
διευκολύνεται από τις αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στον 
Κώδικα Πολιτική Δικονομία, όπου προβλέπεται πλέον 
αυτόματη μείωση των τιμών εκκίνησης ύστερα από δύο 
άγονους πλειστηριασμούς. Όμως τα αποτελέσματα είναι 
ακόμη πενιχρά, καθώς 9 στους 10 πλειστηριασμούς 
αποβαίνουν άγονοι ελλείψει προσφορών ή δεν 
ολοκληρώνονται λόγω άσκησης ενδίκων μέσων από τους 
οφειλέτες. Η «απάντηση» από τις εταιρείες διαχείρισης – τα 
funds των κόκκινων δανείων – είναι η επιτάχυνση των 
διαδικασιών, ώστε οι επαναληπτικοί πλειστηριασμοί να 
γίνονται σε σύντομο χρόνο και οι τιμές εκκίνησης να 
μειώνονται, ώστε να προσεγγίζουν τα επίπεδα όπου 
μπορεί να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον. Για τον 
Δεκέμβριο έχει προγραμματιστεί να γίνουν συνολικά 3.576 
πλειστηριασμοί, από τους οποίους πολλοί είναι δεύτεροι 
και τρίτοι επαναληπτικοί, ή έχουν ματαιωθεί ή ανασταλεί 
πολλές φορές με δικαστικές ενέργειες των οφειλετών. 
Ορισμένοι αφορούν μάλιστα απαιτήσεις που «κοκκίνισαν» 
προ.... 20ετίας, χωρίς οι τράπεζες να κατορθώσουν να 
“βρουν άκρη” σ 'αυτό το διάστημα - ίσως επειδή δεν τις 
“κυνήγησαν” όπως έπρεπε. Χαρακτηριστική η περίπτωση 
της εταιρείας «Φιλίππου- Δομικά Έργα», που η εισαγωγή 
της στο χρηματιστήριο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε 
αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστηριακά 
σκάνδαλα εκείνης της περιόδου. Η εταιρεία έβαλε λουκέτο 
λίγο αργότερα, αφήνοντας «βουνά» χρεών στις τράπεζες. 
Πρόσφατα βγήκε σε πλειστηριασμό ένα μεγάλο ακίνητό της 
(οικόπεδο με κτίρια), που βρίσκεται στην περιοχή 
Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Η τιμή εκκίνησης 
ήταν 3.261.000 ευρώ. Όπως αναμενόταν, προσφορά δεν 
υπήρξε και ο πλειστηριασμός θα επαναληφθεί. Ανάλογη η 
περίπτωση της εισηγμένης εταιρείας «Τρόπαια Επενδυτική 

(πρώην Sanyo Hellas), που χθες βγήκε σε πλειστηριασμό 
– χωρίς αποτέλεσμα - ένα μεγάλο ακίνητό της (κτίριο 
γραφείων, αποθηκών κλπ), με τιμή εκκίνησης 1.960.000 
ευρώ. Η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 8 Δεκεμβρίου. 

ι περισσότεροι πλειστηριασμοί 
αφορούν ακίνητα πολύ 
μικρότερης αξίας, καθώς 

πρόκειται για σπίτια και διαμερίσματα 
αξίας κάτω των 120.000 ευρώ….. 
 – έως και 12.000, οικόπεδα, αποθήκες, επαγγελματικοί – 
ακόμη και θέσεις πάρκινγκ. Με τις νέες διατάξεις περί 
«ευάλωτων» δανειοληπτών, ελάχιστοι προστατεύονται. 
Επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος τους, μόλις 17 
δανειολήπτες κατόρθωσαν να αποφύγουν τον 
πλειστηριασμό εμπίπτοντας στις προστατευτικές 
διατάξεις. Στους οφειλέτες που βλέπουν περιουσιακά 
στοιχεία τους να βγαίνουν στο σφυρί περιλαμβάνονται 
μεγαλοεπιχειρηματίες, πρόσωπα γνωστά από την 
πολιτική και τη δημόσια παρουσία τους, celebrities, 
“λαμπερά” ονόματα της showbiz κλπ.  

 

Ε 
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ίσθηση προκάλεσε η είδηση  
ότι βγήκαν σε πλειστηριασμό  
ακίνητα του πατέρα και της 

αδερφής του πρώην υπουργού  
Ευάγγελου Βενιζέλου. 
Στις 2/12 πραγματοποιήθηκαν δύο πλειστηριασμοί για τις 
δύο υπερπολυτελείς κατοικίες-βίλες της οικογένειας του 
επιχειρηματία Γιώργου Σιγάλα, που βρίσκονται στην Οια 
Σαντορίνης. Τιμές πρώτης προσφοράς 1.100.000 και 
782.704 ευρώ. Και οι δύο ανεστάλησαν. Από τα ακίνητα 
μεγάλης αξίας που βγήκαν στο σφυρί, αγοραστής βρέθηκε 
μόνο για το ξενοδοχείο της SK Resorts Enterprises στην 
Κέρκυρα, το οποίο κατακυρώθηκε με τίμημα 5,5 
εκατομμυρίων ευρώ. Στις 8 Δεκεμβρίου βγήκε στο σφυρί 
και η βίλα-πύργος του Αργύρη Σαλιαρέλη, παλιού ιδιοκτήτη 
του Ολυμπιακού, που είχε γίνει γνωστός ως «βασιλιάς των 

ρουμπινιών» λόγω της προηγούμενης επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας. Το ακίνητο βρίσκεται στην Αίγινα. Τιμή 
εκκίνησης 500.000 ευρώ. Σπίτι 765 τμ και γραφεία 4,8 
εκατομμυρίων! Ένας άλλος επώνυμος που κινδυνεύει να 
χάσει το σπίτι του, είναι ο ιδρυτής της αλυσίδας Goody's 
Χρήστος Φώλιας, που διατέλεσε υπουργός στην 
κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, βουλευτής και 
ευρωβουλευτής. Στις 22 Δεκεμβρίου βγαίνει στο σφυρί η 
πολυτελής βίλα-κατοικία του στον Διόνυσο. Πρόκειται για 
κτίσμα 765 τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα 125 
τετραγωνικών, μέσα σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων. Η τιμή 
πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.030.713 ευρώ. Το 
ακίνητο ανήκει στις κόρες του πρώην υπουργού Μαρία και 
Ζαφειρία Φώλια, ενώ ο ίδιος και η σύζυγος του Παναγιώτα 
Βαγιανού, έχουν την επικαρπία. Η κατάληξη μιας 
επιχειρηματικής ιστορίας που έρχεται από μακριά, είναι οι 
πλειστηριασμοί ακινήτων της εταιρείας «Μπάμπης Βωβός 
– Διεθνής Τεχνική», που θα γίνουν στις 28 Δεκεμβρίου. 
Εκποιούνται τρία γραφειακά συγκροτήματα, με τιμές 
εκκίνησης 4,8 εκατ. ευρώ, 660.000 και 600.000 ευρώ. 

 

ις αδυναμίες του περιβόητου 
Νόμου Κατσέλη αποκαλύπτει  
η κραυγή αγωνίας από μια 

γυναίκα στη Σύρο, στην οποία 
κάνουν έξωση από το σπίτι της. 
Όπως αναφέρει η γυναίκα, με επιστολή που έστειλε στην 
τοπική ιστοσελίδα, cyclades24.gr, «κινδυνεύω άμεσα να 
χάσω το σπίτι που μένω, το οποίο είναι και το μοναδικό 
περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή μου και να βρεθώ στο 
δρόμο εγώ, τα παιδιά μου και η μητέρα μου». Παράλληλα, 
όπως αναφέρει η μητέρα της «κατά ιατρικής κρίσης 
χρειάζεται βοήθεια συμπαραστάσεων ετέρου προσώπου, 
διότι πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
Ινσουλινοθεραπευόμενος υπό βασική ινσουλίνη, 
ακρωτηριασμός δεξιού κάτω άκρου στο ύψος της 

μεσότητας της κνήμης, ακρωτηριασμού αριστερού άκρου 
ποδιών και του δεξιού ποδιού τεσσάρων δακτύλων. 
Αδυναμία ορθωτικής βάδισης αυτοεξυπηρέτησης λόγω 
ακρωτηριασμού και σπονδυλοθεραπείας λόγω ισχίων των 
γονάτων». «Το ποσοστό της αναπηρίας ανέρχεται στο 
82%, βάση επίσημης γνωμάτευσης από Κ.Ε.Π.Α Λόγω της 
κατάστασης της μητέρας μου διαμένει στο σπίτι μου για να 
έχει επαρκή φροντίδα» συμπληρώνει. «Είμαι άνεργη από 
το 2013 μέχρι και σήμερα και με συντηρεί η Ιερά Μητρόπολη 
Σύρου με υλικά αγαθά» τονίζει σε άλλο σημείο και 
συμπληρώνει «επίσης είμαι χωρισμένη από το 2013 με τον 
σύζυγο μου με τον οποίο έχουμε αποκτήσει 2 τέκνα, Το 
2015 είχα την ατυχία να ξαναπαντρευτώ άλλα πάλι 
ατύχησα. Το 2019 έως και σήμερα είμαι σε διάσταση και με 
τον δεύτερο σύζυγο. Επίσης η κόρη μου η οποία διαμένει 
μαζί μου είναι άνεργη, άγαμη με 2 τέκνα δίδυμα 8 μηνών». 
Ολόκληρη την επιστολή: Με όλο το σεβασμό, παίρνω το 
θάρρος να σας γράψω μια επιστολή για να σας εκφράσω 
την απόγνωσή μου και να ζητήσω τη βοήθειά σας, γιατί  
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κινδυνεύω άμεσα να χάσω το σπίτι που μένω, το οποίο 
είναι και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή 
μου και να βρεθώ στο δρόμο εγώ, τα παιδιά μου και η 
μητέρα μου η οποία κατά ιατρικής κρίσης χρειάζεται 
βοήθεια συμπαραστάσεων ετέρου προσώπου, διότι 
πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
ινσουλινοθεραπευόμενος υπό βασική ινσουλίνη, 
ακρωτηριασμός δεξιού κάτω άκρου στο ύψος της 
μεσότητας της κνήμης, ακρωτηριασμού αριστερού άκρου 
ποδιών και του δεξιού ποδιού τεσσάρων δακτύλων. 
Αδυναμία ορθωτικής βάδισης αυτοεξυπηρέτησης λόγω 
ακρωτηριασμού και σπονδυλοθεραπείας λόγω ισχίων των 
γονάτων. Το ποσοστό της αναπηρίας ανέρχεται στο 82%, 
βάση επίσημης γνωμάτευσης από Κ.Ε.Π.Α. Λόγω της 
κατάστασης της μητέρας μου διαμένει στο σπίτι μου για να 
έχει επαρκή φροντίδα. Είμαι άνεργη από το 2013 μέχρι και 
σήμερα και με συντηρεί η Ιερά Μητρόπολη Σύρου με υλικά 
αγαθά. Επίσης είμαι χωρισμένη από το 2013 με τον σύζυγο 
μου με τον οποίο έχουμε αποκτήσει 2 τέκνα, Το 2015 είχα 
την ατυχία να ξαναπαντρευτώ άλλα πάλι ατύχησα. Το 2019 
έως και σήμερα είμαι σε διάσταση και με τον δεύτερο 
σύζυγο. Επίσης η κόρη μου η οποία διαμένει μαζί μου είναι 
άνεργη, άγαμη με 2 τέκνα δίδυμα 8 μηνών. Με τον πρώτο 
μου σύζυγο είχαμε αποκτήσει τον «αέρα» από μια οικία 
στην οδό Κασσάνδρας 6. Το σπίτι στην οδό Κασσάνδρας 6 
και Αίολου στην Ερμούπολη Σύρου, χτίστηκε με δάνειο το 
οποίο πήραμε στις 30-5-2003 από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος και ανερχόταν στο ποσό των 75.000 Ευρώ Και 
μέχρι το 2010 οι δόσεις αποπληρωνόντουσαν κανονικά. 
Από το 2010-2013 πληρώναμε ότι μπορούσαμε και 
διακόπηκαν λόγω αδυναμίας καταβολής της πληρωμής 
λόγω ανεργίας εμένα και των παιδιών μου και λόγω 
διαζυγίου με τον πρώτο σύζυγο μου δεν είχα καθόλου 
χρήματα.  

ροσπάθησα να ενταχθώ στο  
νόμο Κατσέλη για τα  
υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 

Το 2014 απευθύνθηκα λόγω οικονομικής αδυναμίας στο 
Ειρηνοδικείο Σύρου και μου διόρισε δικηγόρο βάση νόμου. 
Με εντολή του δικηγόρου μου απευθύνθηκα στις τράπεζες 
για να λάβω την κατάστασή οφειλών, Μετά από ένα 
χρονικό διάστημα τα έλαβα και τα πήγα στο δικηγόρο. 
Μέχρι το 2019 ο δικηγόρος δεν έκανε καμία ενεργεία και με 
καθησύχαζε ότι υπάρχει ο νόμος προστασίας της πρώτης 
κατοικίας με προστασία του κράτους και από την άλλη από 
ότι φάνηκε στην πορεία δεν έκανε τίποτα και με άφησε 
απροστάτευτη. Την εποχή εκείνη είχε προέλθει και ο 
χωρισμός μου και είχα μεγάλα προβλήματα, προπάντων 
οικονομικά που δε μπορούσα μόνη μου να δώσω λύση. Το 
2019 απευθύνθηκα ξανά στο Ειρηνοδικείο Σύρου λόγω που 
ο πρώτος δικηγόρος δεν προχώρησε όπως όφειλε την 
ένταξη μου στο νόμο Κατσέλη όπως και όφειλε από το νόμο 
και το Ειρηνοδικείο Σύρου μου ξαναδιόρισε βάσει νόμου 
δικηγόρο, η οποία διορίστηκε το 2019,με εντολή της πήρα 
το φάκελο από τον προηγούμενο δικηγόρο και της τον 
παρέδωσα για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για 
την προστασία της πρώτης κατοικίας μου. Στις 3-6-20 
ορίστηκε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας μου βάσει 
της από 25-10-19 κατασχετήριας έκθεσης, η οποία 
ματαιώθηκε λόγο Covid και ορίστηκε νέα για τις 30-9-20. 
Στις 16/7/20 η δικηγόρος μου κατέθεσε αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρ.71 και αιτήθηκε ρύθμιση 

οφειλών με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας μου 
από αναγκαστική ρευστοποίηση, η οποία με μεγάλη μου 
έκπληξη κρίθηκε μη επιλέξιμη. Παρόλα αυτά στις 21/7/20 
μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου μου αιτήθηκα ( με βάση 
το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν/4605/2019, φυσικό πρόσωπο που 
υπέβαλε οριστικά την αίτηση του άρθρου 72 κατά το 
δεύτερο εδάφιο του 73 μπορεί να ζητήσει από το 
δικαστήριο την προστασίας της κύριας κατοικίας του με 
τους όρους του άρθρου 75, αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος) να 
γίνει δεκτή η προαναφερθείσα αίτηση μου, να ρυθμιστούν 
οι οφειλές μου με σκοπό να προστατευθεί η κύρια κατοικία 
μου, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή προκειμένου να 
ανασταλεί κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας μου. Ορίστηκε πράξη 
ορισμού συζήτησης προσωρινής διαταγής στις 7/8/2020 
και πράξη ορισμού συζήτησης της αίτησης στις 26/1/2021. 
Λόγω Covid αναβλήθηκε η δίκη της υπόθεσης μου. Στις 
21.9.2021 έγινε η δίκη για την πρώτη μου κατοικία η οποία 
δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμηκΚαι αναμένουμε την 
απόφαση του δικαστηρίου. Παρόλα αυτά  

ε μεγάλη έκπληξη, αγωνιά και 
απόγνωση, από την τράπεζα μου 
θυροκολλήθηκε στις 2/8/21 

αίτηση έξωσης που με ενημέρωνε ότι 
από τις 22/4/2021 το ακίνητο περιήλθε 
στην κυριότητα της τράπεζας.  
Στις 11/11/2021 ενημερώθηκα από το δικαστικό κλητήρα ότι 
πρέπει να αλλάξει κλειδαριές και να εγκαταλείψουμε το 
σπίτι. Λόγω κοινωνικών κριτηρίων που του 
πιστοποιήσαμε ο δικαστικός κλητήρας δεν εκτέλεσε 
προσωρινά τη διαταγή έξωσης και ειδοποίησε την 
εισπρακτική εταιρία που έχει αναλάβει εκ μέρους της 
Εθνικής Τράπεζας ότι αδυνατεί να εκτελέσει την έξωση και 
προφανώς θα βάλουν άλλο δικαστικό κλητήρα να εκτελέσει 
την έξωση. Είναι δυνατόν να σου παίρνουν το σπίτι με αυτό 
τον τρόπο και να πετάνε στο δρόμο μια οικογένεια, η οποία 
δεν έχει εισοδήματα, με μια ανάπηρη μητέρα η οποία είναι 
υπό την προστασία μου και το παιδί μου με δυο 
μωροπαιδα να μας πετάνε στο δρόμο; Δεν μπορώ να 
κατανοήσω πώς 

Εθνική τράπεζα πέρασε σ ΄ 
αυτή την απαράδεκτη πράξη 
προσπερνώντας τα κοινωνικά 

μου κριτήρια και αυτό έγινε χωρίς  
να έχει τελεσιδικήσει η αίτησή μου. 
Και αυτό έγινε παρόλο που υποτίθεται ότι το κράτος 
προστατεύει την κύρια και μοναδική κατοικία, σε 
ανθρώπους που αποδεδειγμένα δεν έχουν κανένα άλλο 
εισόδημα. Σας παρακαλώ βοηθήστε με γιατί βρίσκομαι σε 
απόγνωση και γνωρίζω ότι η πολιτεία δεν εκδικείται τους 
πολίτες που από ατυχία βρέθηκαν σε μια πολλή άσχημη 
στιγμή της ζωής τους. Περιμένω τη βοήθεια σας για την 
προστασία της πρώτης μου κατοικίας που είναι και το 
μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναφέρει η 
απεγνωσμένη κάτοικος Σύρου.
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Ο δικηγόρος Γεώργιος Κωσταρέλλος επισημαίνει στο 
capital.gr για τους δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου: Μετά 
την έκδοση της με αριθ. 4/2019 απόφασης της Ολομέλειας 
του Αρείου Πάγου έκλεισε οριστικά η υπόθεση των 
δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Η δικαστική αυτή 
απόφαση έκρινε ότι ο όρος των δανειακών συμβάσεων για 
αποπληρωμή σε ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία του 
Ελβετικού Φράγκου με το Ευρώ κατά την ημέρα εξόφλησης 
είναι δηλωτικός όρος και ως εκ τούτου δεν μπορεί καν να 
ελεγχθεί στο αν είναι καταχρηστικός ή όχι ώστε να μπορεί 
να ακυρωθεί. Δεν ελέγχεται δηλαδή καν αν είναι 
καταχρηστικός ή όχι. Τούτο έχει έτσι επειδή ο τέτοιος όρος 
αποπληρωμής στην δανειακή σύμβαση με το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο απλώς επαναλαμβάνει διάταξη 
του Αστικού Κώδικα (άρθρο 291 Α.Κ.) και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά του. Ουσιαστικά 
ο Άρειος Πάγος αποφαίνεται ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί ο 
νομοθέτης.  

δικαστική αυτή απόφαση είναι 
καθοριστική, μοιραία για τους 
δανειολήπτες επειδή υιοθετεί 

την άποψη των τραπεζών, ότι  
δηλαδή ο επίμαχος όρος δεν είναι 
καταχρηστικός και ως εκ τούτου 
αφαιρεί το δικαίωμα των 
δανειοληπτών να ζητήσουν τον 
επανακαθορισμό των δόσεών τους 
στην αρχική ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ και την 
εξόφλησή του με την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων 
οποία αυτή ήταν κατά την στιγμή της σύναψης του δανείου. 
Η δικαίωση των τραπεζών και η απόρριψη των 
επιχειρημάτων των δανειοληπτών ματαιώνει τις ελπίδες 
τους για ελάφρυνση αφού τα κατώτερα δικαστήρια θα 
κληθούν να εκδώσουν αποφάσεις σύμφωνες κατά 
περιεχόμενο με αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 

Έτσι, βάσει της συγκεκριμένης αυτής απόφασης οι 
δανειολήπτες θα πρέπει να αποπληρώσουν τα δάνειά τους 
με βάση την τρέχουσα ισοτιμία και όχι εκείνη που ίσχυε 
κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης με την τράπεζα. 
Η υπόθεση αφορά περίπου 65.000-70.000 δανειολήπτες, 
που έχουν λάβει δάνεια ονομαστικής αξίας περί τα 7 δισ. 
ευρώ. Όλως επιγραμματικά μερικές αιτίες της τέτοιας 
συντριβής είναι οι εξής: 1ον) Η σύνταξη και υποβολή στο 
δικαστήριο σχοινοτενών (1.600-2000 σελίδες) συλλογικών 
αγωγών απετέλεσε δίκοπο μαχαίρι για τους δανειολήπτες, 
όπως και απεδείχθη ότι ήταν αναμενόμενο να αποδειχθεί. 
Η απλή Λογική επιτάσσει ότι το ορθόν θα ήταν να έχουν 
συνταχθεί ατομικές αγωγές σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια 
της Χώρας και όχι συλλογικές αγωγές, όπου η δύναμη των 
τραπεζών επί των οργάνων του κράτους είναι ισχυροτάτη, 
όπως και απεδείχθη ότι έτσι έγινε. 2ον) Επί του καθαρώς 
νομικού πεδίου το άρθρο 291 Α.Κ. είναι ξεκάθαρο και αυτός 
απλά εφαρμόστηκε. 3ον) Ανεφέρθη το θέμα της επιθετικής 
εμπορικής πρακτικής των τραπεζών εις βάρος των 
δανειοληπτών στο θέμα του ελβετικού φράγκου όμως αυτό 
για να το αποδείξει ο δανειολήπτης θα έπρεπε να 
προσκομίσει κάποιους μάρτυρες οι οποίοι θα ανέφεραν 
ακριβώς τι και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συμβάσεως 
ενώ εξ αντιθέτου η τράπεζα θα είχε δύο υπαλλήλους της 
τραπέζης ως μάρτυρες της εναντίον τους. Παρακάμπτοντας 
την εύλογη αμφιβολία που οιοσδήποτε μπορεί να έχει για 
την αποτελεσματικότητα αυτού του ισχυρισμού ένεκεν των 
περιστάσεων που όλοι μας γνωρίζουμε και άσχετα με την 
αλήθεια αυτού, που είναι πρόδηλη μέν ουδέποτε όμως 
γίνεται δεκτή από τα δικαστήρια, ο τέτοιος ισχυρισμός είναι 
ξεκρέμαστος επειδή δεν απαντά στα εξής κρίσιμα και 
στοιχειώδη ερωτήματα που έρχονται στο μυαλό του  
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δικαστού, όταν ήλθε να κρίνει τον ισχυρισμό αυτόν, που 
είναι τα εξής: «Οφειλέτη, ναι μεν έλαβε χώρα η επιθετική 
πρακτική της τράπεζας εναντίον σου. Εδώ και 5 χρόνια 
όμως που έχεις να πληρώσεις τη δόση τώρα σκέφτηκες να 
μας το πεις; εάν το Ελβετικό Φράγκο είχε υποτιμηθεί έναντι 
του ευρώ και είχες βγει εσύ κερδισμένος κατά το διάφορο 
θα ασκούσες αγωγή κατά της τράπεζας;;;». Αυτά τα 
αυτονόητα λογικά ερωτήματα δεν ελήφθησαν υπ΄ όψει 
προτού κατατεθούν οι σχετικές αγωγές του Ελβετικού 
Φράγκου!!! Τι μέλλει γενέσθαι λοιπόν για τους 
δανειολήπτες αυτούς που έχασαν την υπόθεσή τους, 
καθώς επίσης για όσους άλλους αναμένεται μετά 
βεβαιότητος ότι θα απορριφθεί η αγωγή τους καθώς ακόμα 
και για όσους δεν έχει εκδοθεί ακόμα διαταγή πληρωμής εις 
βάρος τους;;; Έκλεισε δηλαδή το ζήτημα ή υπάρχει ακόμη 
οδός σωτηρίας τους; Στα ερωτήματα αυτά έχοντας ως 
γνώμονα τον κείμενο νόμο και επειδή το ζήτημα αυτό είναι 

ζήτημα ζωής και θανάτου για τους 65.000-70.000 
δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου καθώς και για τις 
οικογένειές τους (μέλη των οποίων είναι συχνά εγγυητές 
των τέτοιων δανείων) θα πρέπει να ενημερωθούν ότι ακόμη 
και μετά την αποτυχία τους στον Άρειο Πάγο υπάρχει 
σωτηρία επειδή η εν λόγω με αριθ. 4/2019 απόφαση της 
Ολομελείας του Αρείου Πάγου έκρινε αποκλειστικά και 
μόνον επί του θέματος της εξόφλησης του δανείου 
Ελβετικού Φράγκου με την τιμή ισοτιμίας Ελβ. Φράγκου με 
το Ευρώ, δηλαδή η εν λόγω δικαστική απόφαση αποτελεί 
δεδικασμένο μόνον επί του όρου της αποπληρωμής και όχι 
επί άλλων νομικών βάσεων οι οποίες, μετά από 
παρατήρησή μου, δεν τέθηκαν στα δικαστήρια και οι οποίες 
νομικές βάσεις κάλλιστα μπορούν να τεθούν τώρα με 
σκοπό την εξάλειψη μέρους του χρέους κατά ποσοστό 
περίπου 40% (σαράντα τοις εκατό) καθώς επίσης και 
πιθανόν ορισμένων ποσών τόκων.  

 
Έρχεται νέος ελεγκτικός μηχανισμός για τα χρέη των 
νοικοκυριών. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατία» 
το οικονομικό επιτελείο θα θέσει σε λειτουργία ένα νέο 
εργαλείο που θα μετρά τα χρέη κάθε οφειλέτη και θα του… 
προτείνει λύσεις για τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για την 
πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών και 
διαχείρισης χρέους που ανήκει στην Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Μέσω αυτής της νέας 
πλατφόρμας οι πολίτες θα μπορούν να αναρτούν τις 
οφειλές τους προς τις τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά 
ταμεία καθώς και το εισόδημα τους και τις τρέχουσες 
δαπάνες διαβίωσης προκειμένου να τους προτείνεται η 
λύση για τη διαχείριση των υποχρεώσεων τους χωρίς να 
απειλούνται από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.  

την πράξη ο εισπρακτικός 
μηχανισμός θα αποκτήσει  
μια εικόνα των οφειλετών 

προκειμένου να γνωρίζει πόσο  
«βαρύ» είναι το χρέος των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 

Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών 
προβλέπει τρία διαφορετικά επίπεδα αφερεγγυότητας: 
χαμηλό, μέτριο και υψηλό. Το «τσεκάπ» των οφειλετών θα 
είναι εθελοντικό και όχι υποχρεωτικό. Οι ενδιαφερόμενοι( 
φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα) θα μπορούν να 
αναρτούν όλα τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα 
προκειμένου να τους δοθεί μία λύση στα συσσωρευμένα 
χρέη τους. Συγκεκριμένα,  

ενδιαφερόμενος με την κατάθεση 
του αιτήματος δίνει την άδεια  
στην εποπτεύουσα Αρχή για την 

αναζήτηση, την πρόσβαση, τη συλλογή, 
την επεξεργασία και τη διασταύρωση 
δεδομένων που τον αφορούν…… 
προκειμένου να προσδιορίσει το επίπεδο κινδύνου 
αφερεγγυότητας, να τον κατατάξει πράσινο, πορτοκαλί ή 
κόκκινο οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να 
επιλέγουν οι φορολογούμενοι που θα τους συμφέρει η 
πτώχευση, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην πλατφόρμα 
του νέου πτωχευτικού κώδικα ή στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό που προβλέπει έως 240 δόσεις για χρέη προς  
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το Δημόσιο (Εφορία, Ταμεία) και μέχρι 420 δόσεις για 
τραπεζικά δάνεια. Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό 
καταταχθεί σε επίπεδο μέτριου ή υψηλού κινδύνου, δηλαδή 
να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τότε 
θα μπορεί να απευθυνθεί σε Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Δανειοληπτών (ή Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών) 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τα 
συγκεκριμένα Κέντρα ύστερα από εξουσιοδότηση του 
οφειλέτη, αποκτούν πρόσβαση στον συγκεκριμένο 
ηλεκτρονικό μηχανισμό με σκοπό να του παράσχουν: 
ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους όρους των 

συμβάσεων που έχουν συνάψει αλλά και γενικά τις 
συμφωνίες ρύθμισης οφειλών για τα σχετικά δικαιώματα 
και τις υποσχέσεις του. Συνδρομή για την κατανόηση των 
όρων ρύθμισης οφειλών που ενδεχομένως του 
προτείνονται (λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του 
για αποπληρωμή και των αντίστοιχων για κατανόηση). 
Συνδρομή στην κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού 
με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής των 
οφειλών του. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την 
οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού. 

 

 

ούρεμα οφειλών ακόμη και  
97% στις περιπτώσεις κάποιων 
προμηθευτών προβλέπει η 

συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας 
«Καλλιμάνης» και μεταβίβασής της 
στην τουρκική Dardanel. 
Σύμφωνα με την kathimerini.gr η συμφωνία κατατέθηκε 
στις 30 Νοεμβρίου 2021 στο Πρωτοδικείο Αιγίου και 
πρόκειται να εκδικασθεί στις 18 Ιανουαρίου 2022. Η 
δικαστική επικύρωση της απόφασης θα σημάνει ίσως και 
το τέλος μιας πολυετούς και κάθε άλλο παρά εύκολης 
επιχείρησης σωτηρίας τής κάποτε κορυφαίας εταιρείας 
στον κλάδο των κατεψυγμένων αλιευμάτων. Υπενθυμίζεται 
κατ’ αρχάς ότι ήδη από τις 4 Αυγούστου είχε υπογραφεί 
ανάμεσα στην τουρκική εταιρεία και στις πιστώτριες 
τράπεζες συμφωνία πώλησης των απαιτήσεών τους. 
Πρόκειται στην ουσία για τη συμφωνία βάσει της οποίας η 
Dardanel αγόρασε τα δάνεια της «Καλλιμάνης» περίπου 
στο 10% της αξίας τους, κατέβαλε δηλαδή περί τα 6,05 εκατ. 
ευρώ. Συνολικά τα κεφάλαια που βάζει η τουρκική εταιρεία 
βάσει της συμφωνίας είναι περί τα 9 εκατ. ευρώ, καθώς 
πέραν των προαναφερθέντων 6,05 εκατ. ευρώ, διαθέτει 
άλλα 2,8 εκατ. ευρώ για την πληρωμή άλλων πιστωτών 
πλην τραπεζών. Επιπλέον, βάσει της συμφωνίας 

προβλέπεται ότι θα καταβάλλει την ενδιάμεση περίοδο 
(από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας μέχρι την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής) 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 
την πληρωμή των εργαζομένων και 25.000 ευρώ ως 
μηνιαίο μίσθωμα για τις εγκαταστάσεις της «Καλλιμάνης» 
στο Αίγιο. Οι υποχρεώσεις της «Καλλιμάνης» ανέρχονταν 
συνολικά έως τις 31 Αυγούστου 2021 (ημερομηνία 
αναφοράς κατάρτισης του ισοζυγίου) σε 88,35 εκατ. ευρώ. 

συμφωνία προβλέπει: Διαγραφή 
των δανειακών οφειλών 69,10 
εκατ. ευρώ. Διαγραφή κατά 

87,46% των οφειλών προς το ελληνικό 
Δημόσιο, οι οποίες ανέρχονται 
συνολικά σε 5,53 εκατ. ευρώ.  
Το 12,54% θα καταβληθεί με μία εφάπαξ δόση ύψους 
693.641 ευρώ. Διαγραφή κατά 87,46% των οφειλών προς 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίες ανέρχονται 
συνολικά σε 4,038 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 12,54% θα 
καταβληθεί επίσης με μία εφάπαξ δόση ύψους 506.358  
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ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς τους ανέγγυους πιστωτές 
ανέρχονται συνολικά σε 7,019 εκατ. ευρώ. Από αυτές, τα 5,9 
εκατ. ευρώ είναι προς τους λεγόμενους μη ουσιώδεις 
πιστωτές, σε αυτούς δηλαδή που δεν θεωρούνται κρίσιμοι 
για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Το 
«κούρεμα» των οφειλών προς αυτούς είναι 97% και αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος πιστωτής τής εν λόγω 
κατηγορίας είναι η ΔΕΗ, με την απαίτησή της να ανέρχεται 
σε 913.272 ευρώ. Το ποσό που θα καταβληθεί στους μη 
ουσιώδεις πιστωτές ανέρχεται συνολικά σε μόλις 169.798 
ευρώ. Στις οφειλές προς τους ανέγγυους ουσιώδεις 
πιστωτές θα γίνει «κούρεμα» 75% και θα μοιραστούν το 
ποσό των 277.412 ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της «Καλλιμάνης» προς τους εργαζομένους, ύψους 2,46 
εκατ. ευρώ, θα αποπληρωθούν ως εξής: σε ποσοστό 100% 
των δεδουλευμένων αποδοχών και σε ποσοστό 100% των 

αποζημιώσεων απόλυσης, εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (δηλαδή, αφού 
εκδοθεί η δικαστική απόφαση και ολοκληρωθεί η 
μεταβίβαση). Επίσης, η συμφωνία προβλέπει ότι ο νέος 
επενδυτής θα δώσει και 191.837 ευρώ για αποζημιώσεις 
προσωπικού (προφανώς για τις ενδεχόμενες απολύσεις 
που θα γίνουν στο μεσοδιάστημα). Οι ενεργές συμβάσεις 
εργασίας που υπήρχαν έως τις 31/8/2021 μεταβιβάζονται 
στη νέα εταιρεία (αυτή που έχει δημιουργηθεί από την 
Dardanel στην Ελλάδα και θα χρησιμοποιεί το σήμα 
«Καλλιμάνης»). Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις που 
έχουν συναφθεί από την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Συμβάσεις 
που είχαν καταγγελθεί μέχρι τις 31/8/2021 δεν 
μεταβιβάζονται. 

 
Για την 9η Δεκεμβρίου 2021 είχε προσδιοριστεί μετά από 
αναβολή η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με 19 
κατηγορούμενους στο σκάνδαλο «μαμούθ» που 
εκτυλίχθηκε στην πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
(νυν Alpha Bank) με την υποβολή ψευδών στοιχείων για 
την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ. Όπως 
αναφέρει το dikastikoreportaz.gr  

ι κατηγορούμενοι 
αντιμετωπίζουν τα αδικήματα  
της συγκρότησης εγκληματικής 

οργάνωσης από κοινού, της 
πλαστογραφίας με σκοπούμενο 
όφελος άνω των 120.000 ευρώ  
από κοινού και της απάτης…… 
με ζημία άνω των 120.000 ευρώ από κοινού. Η μέθοδος που 
ακολουθούσε η ως άνω οργανωμένη εγκληματική ομάδα 
ήταν η ακόλουθη: η Α. Β. στις περισσότερες περιπτώσεις 

κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τους ανωτέρω 
αναφερόμενους, προσέγγιζε (στην Κρήτη και στην Αττική) 
αφερέγγυα πρόσωπα, κυρίως χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών και ανέργους, με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας 
και τους πρότεινε έναντι αμοιβής να συνεργασθούν μαζί της 
και να χρηματοδοτηθούν λαμβάνοντας στεγαστικά και 
καταναλωτικά δάνεια από το κατάστημα της Εμπορικής 
στη Ρόδο, προφασιζόμενοι την αγορά οικοπέδων. Εφόσον 
τα εν λόγω άτομα συμφωνούσαν να συμμετάσχουν στην 
πραγματοποίηση του εγκληματικού σχεδίου, η Μ. Α., η  
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οποία είχε γνώσεις λογιστικής, μετά από συνεννόηση με 
τον Μ. Μ. και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, προέβαινε 
μέσω διαδικτύου στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
επ’ ονόματι των υποψηφίων πιστούχων καταχωρώντας 
εικονικά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, με βάση τα 
οποία εκδίδονταν στη συνέχεια εκκαθαριστικά φόρου, τα 
οποία ο Γ. Π. καταχωρούσε ως συνημμένα δικαιολογητικά 
στις υποβληθείσες εκ μέρους των υποψηφίων 
δανειοληπτών αιτήσεις στεγαστικών και καταναλωτικών 
δανείων. Επίσης, τα μέλη της ως άνω εγκληματικής ομάδας 
προέβαιναν στην εξ υπαρχής κατάρτιση πλαστών 
εγγράφων και συγκεκριμένα προέβαιναν στην κατάρτιση 
πλαστών βεβαιώσεων ετησίων και μηνιαίων αποδοχών 
που εμφάνιζαν οι υποψήφιοι δανειολήπτες, ως 
προερχόμενα από την εργασία τους, τις οποίες ομοίως ο Γ. 
Π. καταχωρούσε ως δικαιολογητικά για αίτηση 
δανειοδότησης, χωρίς να προβεί σε έλεγχο γνησιότητας 
αυτών ως όφειλε. Έπειτα ο Μ. Μ. σε συνεργασία με τους 
ανωτέρω αναφερόμενους, φρόντιζε για τον εντοπισμό 
αγροτεμαχίων στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, τα οποία 
πωλούσαν οι ιδιοκτήτες τους και φρόντιζε για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης της κυριότητας 
στους πιστούχους. Το αναγραφόμενο στα 
αγοραπωλητήρια συμβόλαια τίμημα κυμαινόταν στο ύψος 
της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ενώ οι εκτιμήσεις 
της εμπορικής αξίας των επίμαχων ακινήτων που 
χρηματοδοτούνταν (βάσει των οποίων προσδιορίσθηκε το 
ύψος των εγκριθέντων – εν τέλει – δανείων) ήταν κατά πολύ 
μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες στα συμβόλαια. Εν 
συνεχεία, ο Μ. Μ. μαζί με τα ως άνω αναφερόμενα 
πρόσωπα, οργάνωναν την άπαξ μετάβαση των 
υποψηφίων δανειοληπτών στη Ρόδο, καλύπτοντας τα 
εισιτήρια μετάβασης και τα έξοδα της ολιγοήμερης 

διαμονής τους, τους συνόδευαν στο κατάστημα της 
τράπεζας απογευματινές μόνο ώρες μετά το πέρας του 
ωραρίου του καταστήματος και αφού είχαν αποχωρήσει 
κοινό και υπάλληλοι και υπέβαλλαν τις αιτήσεις δανείων 
μετά των πλαστών συνοδευτικών εγγράφων που επείχαν 
θέση δικαιολογητικών.  

ε τη μέθοδο αυτή κατόρθωσαν 
να πετύχουν την έγκριση των 
δανείων και να προσπορισθούν 

παράνομο περιουσιακό όφελος, 
προκαλώντας αντίστοιχη περιουσιακή 
ζημία στη δανειοδότρια τράπεζα.  
Οι αιτήσεις εγκρίνονταν πολλές φορές την ίδια ημέρα ή σε 
χρονικό διάστημα το πολύ λίγων ημερών από την υποβολή 
τους, χωρίς να γίνει έλεγχος των προσκομιζομένων 
εγγράφων, οπότε και αυθημερόν γινόταν η εκταμίευση των 
ποσών με ταυτόχρονη μεταφορά ή ανάληψη από το ταμείο 
και άμεση κατάθεση του μεγαλύτερου μέρους των 
εγκριθέντων δανείων σε λογαριασμό ταμιευτηρίου που 
τηρούσε ο Μ. Μ. στην ως άνω τράπεζα, ενώ σε δύο 
περιπτώσεις η μεταφορά έγινε σε τραπεζικό λογαριασμό 
που τηρούσε ο Ν. Β. Όλα τα ανωτέρω δάνεια τελούν σε 
καθυστέρηση, αφού δεν έχουν πληρωθεί οι δόσεις αυτών 
και έχουν χαρακτηρισθεί ανεπίδεκτα είσπραξης, με 
αποτέλεσμα η Τράπεζα να ζημιωθεί με το συνολικό ποσό 
των 2.257.022 ευρώ. 

 
Η κατάσταση έχει ξεφύγει στην ΕΤΕ, που πλέον κάνει δύο 
εθελούσια προγράμματα το χρόνο, λες και περισσεύουν οι 
εργαζόμενοι!!! Σύμφωνα με το  
protasiprooptikis.blogspot.com: «η νέα εθελούσια μάλιστα, 
5 μήνες μετά την τελευταία, είναι στοχευμένη και επίσημα 
πια, όπως μας είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος στο 
μήνυμά του προς το προσωπικό. Μαύρα Χριστούγεννα έχει 
σκοπό να περάσουμε η Διοίκηση ξανά. Στόχος: α. οι 

υπάλληλοι στο δίκτυο, ταμίες και chief teller που έχουν την 
ατυχία να είναι 50 ετών αλλά θέλουν για σύνταξη καμιά 
10ετία και παραπάνω και οι υποχρεώσεις τρέχουν. 
Συνάδελφοι που έχασαν την οργανική τους θέση λόγω 
κλεισιμάτων καταστημάτων, β. οι συνάδελφοι που 
μετακινήθηκαν στο πρώην έργο Ηρακλή (data remediation) 
που επίσης είναι 45 ετών και άνω και η τράπεζα θέλει να 
τους διώξει με το ζόρι χωρίς κανένας να κατάλαβε πώς 
βρέθηκε σε αυτή τη λίστα, και χωρίς τα παραμύθια για 
εξέλιξη πια να πιάνουν τόπο και γ. συνάδελφοι σε μονάδες 
της διοίκησης, ώστε να προχωρήσει ανενόχλητα το 
outsourcing και η επέλαση των ειδικών συνεργατών. 
Ειδικά στο δίκτυο, η άθλια κατάσταση δεν πάει άλλο. 

ι πελάτες διαμαρτύρονται 
καθημερινά για την έλλειψη 
υπαλλήλων και τα καταστήματα 

που έκλεισαν και η εξυπηρέτησή  
τους γίνεται με ουρές και  
τρομερή καθυστέρηση λόγω  
της έλλειψης προσωπικού. 

Μ 
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Οι συνάδελφοι έχουμε φτάσει στα όρια της υπερκόπωσης, 
με χιλιάδες απλήρωτες υπερωρίες, με την παράλογη 
στοχοθεσία να είναι καθημερινά φόβητρο. Και θέλουν να 
μειώσουν κι άλλο το προσωπικό, αυτό είναι αναδιάρθρωση 
– διάλυση! Και με «λιτό οργανόγραμμα», δηλαδή μας λένε 
κατάμουτρα ότι θα περικοπούν κι άλλες θέσεις! Το μοντέλο 
τους προφανώς είναι το κατάστημα Συντάγματος (πρώην i 
bank) που λειτουργεί με 3 άτομα, από τους οποίους η μία 
συναδέλφισσα μέσω εταιρείας! Αφού εκμεταλλεύτηκαν 
τόσα χρόνια τους ταμίες, που εργάζονταν χωρίς διάλειμμα 
και απλήρωτα, τώρα τους πετάνε στο δρόμο, όταν η 
ανεργία και οι μισθοί των 500 ευρώ είναι η μόνη λύση για 
όσους βρεθούν άνεργοι στα 45κάτι τους. Από τη 2η μέρα 
της εθελούσιας άρχισαν τηλεφωνήματα από 
περιφερειακούς σε συναδέλφους ταμίες να φύγουν γιατί θα 
καταργηθεί η θέση και θα τους κόψουν το επίδομα των 250 
ευρώ, όπως ήδη έκαναν πέρυσι σε ορισμένους ταμίες και 
είχαμε καταγγείλει! Στη Στερεά Ελλάδα είπαν σε ταμίες ότι 
υπάρχει θέση σε νησί, στην Καλαμάτα απειλούσαν ότι θα 
γυρνάνε τον ταμία σε όλη την Πελοπόννησο! Έχουν 
αποθρασυνθεί! Δεν κάνουν διακρίσεις ούτε σε 
μονογονεϊκές οικογένειες με μαθητές και τεράστιες 
οικονομικές υποχρεώσεις. Κι αυτό το βαφτίζουν 
αναγνώριση της προσφοράς του προσωπικού! Δηλαδή, η 
τιμωρία ποια θα ήταν; Μας δουλεύουν κανονικά! Ο κ. 
Μυλωνάς ανακοίνωσε ότι «από δω και πέρα θα κάνουν 
στοχευμένα προγράμματα εθελούσιων προγραμμάτων», 
ότι στοχεύουν δηλαδή να διώξουν συναδέλφους του 
κανονισμού εργασίας και να τους αντικαταστήσουν με 
ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, νέα παιδιά με πτυχίο που 
εργάζονται πια και στα καταστήματα ως agents με 
σύμβαση 2μηνη μέσω εταιρειών, με 6ωρη καθημερινή 
εργασία και μισθό 420 ευρώ! Αυτές είναι οι νέες θέσεις 

εργασίας της ανάπτυξης της κυβέρνησης ΝΔ και των 
γιάπηδων της Διοίκησης της ΕΤΕ. Οι εθελούσιες πλέον και 
επίσημα σημαίνουν ότι θα φεύγει όποιος θέλει η Διοίκηση! 
Αλλά πώς αλλιώς θα βγαίνουν τα αμύθητα κέρδη τους; 
Πανηγυρίζουν για τη νέα απίστευτη κερδοφορία 767 εκατ. 
για το εννιάμηνο του 2021, για την οποία έχουμε ματώσει 
κυριολεκτικά. Αυτοί έχουν αύξηση κερδών 66% σε ετήσια 
βάση και οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 15% μέσα 
μόνο σε 1 έτος! Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όσο 
εξοργιστική είναι η στάση της Διοίκησης που μας βλέπει 
σαν βαρίδι, άλλο τόσο είναι και η στάση του 
συνδικαλιστικού κινήματος. 

όσο ντροπή για τις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ  
να σφυρίζουν αδιάφορα και  
να δικαιολογούν όλες τις  

επιλογές της Τράπεζας. 
Για όλα έχουν μια εξήγηση, σαν φερέφωνα της εργοδοσίας. 
Η Τράπεζα διαλύει όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα και 
για τις μεγάλες παρατάξεις είναι Δευτέρα. Αλλά εδώ δεν 
κρατούν ούτε τα προσχήματα, 1 μήνα μετρούσαν σταυρούς 
για το συνέδριο ΟΤΟΕ και για τη συγκρότηση του ΔΣ του 
Συλλόγου ούτε λόγος, προφανώς δεν έχουν τελειώσει τα 
κομπρεμί τους! Μας βομβάρδισαν στα μηνύματα για τις 
εκλογές και την ψήφο και τώρα έχουν εξαφανιστεί. Οι 
συνάδελφοι που τους ψήφισαν, τώρα το κατάλαβαν το 
λάθος τους; Απαιτούμε από την Διοίκηση να πάρει πίσω 
όλες αυτές τις αλλαγές και να σταματήσει η καθημερινή 
τρομοκρατία! Να διώξουν χωρίς αποζημίωση τα 
ρουσφέτια, και τους γιάπηδες που έχουν κατακλύσει την 
τράπεζα και παίρνουν τα χρυσά πακέτα, και να πάψουν να 
εκφοβίζουν τους εργαζόμενους που έχουμε υποστεί 
τεράστια εκμετάλλευση! Να μην αφήσουμε κανέναν να μας 
φέρεται σαν σκλάβους ή να μας στερήσει το δικαίωμα στην 
εργασία και στην αξιοπρεπή ζωή. Αντίδραση, οργάνωση, 
να σηκώσουμε ανάστημα! Δεν θα κάνουμε τη χάρη στα 
μεγαλοστελέχη να δεχθούμε τους εκβιασμούς και τις 
απειλές. Με αγωνιστική στάση, να μη φοβόμαστε να 
καταγγείλουμε αυτές τις απαράδεκτες τακτικές. Καλούμε 
τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν μαζί μας για κάθε 
πρόβλημα. Δεκέμβρης 2021». 
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ε συναγερμό βρίσκονται ΤτΕ και 
τράπεζες για την πρόληψη της 
έξαρσης των περιστατικών 

εξαπάτησης συναλλασσομένων στο 
διαδίκτυο ενόψει της εορταστικής 
περιόδου των Χριστουγέννων.  
Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, ραγματοποιήθηκε 
συνάντηση των δύο πλευρών προκειμένου, σε συνεργασία 
και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να υπάρξει 
εκτενής και συντονισμένη ενημέρωση των πολιτών την 
ερχόμενη εβδομάδα. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ που 
δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα,  

ο 2020 καταγράφηκε σημαντική 
αύξηση κατά 298% των 
περιστατικών απάτης στις 

μεταφορές πιστώσεων και κατά 
313% στην αναλογούσα αξία τους. 
Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν  
1.179 περιστατικά απάτης  
συνολικής αξίας 6,2 εκατ. Ευρώ..…. 
σε σχέση με το 2019 όπου είχαν καταγραφεί 296 
περιστατικά απάτης συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. 
Αναλυτικότερα, οι δείκτες της αναλογίας των περιστατικών 
και της αξίας της απάτης προς τον αριθμό και την αξία των 
συναλλαγών με μεταφορά πίστωσης αντιστοιχούσαν σε 
μία συναλλαγή απάτης ανά 314 χιλ. συναλλαγές μεταφοράς 
πίστωσης με 1 ευρώ αξία απάτης ανά 92 χιλ. ευρώ αξία 
συναλλαγών. Σύμφωνα με την ΤτΕ, από την ανάλυση των 

στοιχείων προκύπτει ότι η πλειονότητα των τεχνικών 
διενέργειας της απάτης αφορά τις μεθόδους της (α) 
έκδοσης εντολής πληρωμής από τον απατεώνα καθώς και 
(β) της χειραγώγησης του πληρωτή από τον απατεώνα. 
Βάσει της πρώτης μεθόδου ο απατεώνας εκδίδει πλαστή 
εντολή πληρωμής αφού αποκτήσει τα ευαίσθητα δεδομένα 
πληρωμής του πληρωτή ή του δικαιούχου με δόλια μέσα, 
ενώ βάσει της δεύτερης μεθόδου ο πληρωτής παρέχει καλή 
τη πίστει τη συγκατάθεσή του στην εκτέλεση εντολής 
πληρωμής προς λογαριασμό πληρωμών τρίτου, 
θεωρώντας ότι ανήκει σε νόμιμο δικαιούχο. Όπως 
αναφέρει η ΤτΕ, όπως συνέβαινε και κατά τα προηγούμενα 
εξάμηνα, το α΄ εξάμηνο του 2021, τα περιστατικά απάτης 
αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές αγορών με 
εμπόρους του εξωτερικού με κάρτες που έχουν εκδοθεί 
στην Ελλάδα. Από την ανάλυση των περιστατικών απάτης 
ανά δίαυλο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, δηλαδή α) 
συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, β) πληρωμές σε τερματικά 
POS και γ) εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς την φυσική 
παρουσία της κάρτας (card not present - CNP), προκύπτει 
ότι το υψηλότερο ποσοστό απάτης αφορά τις εξ 
αποστάσεως συναλλαγές. Συγκεκριμένα, το α΄ εξάμηνο του 
2021, ο αριθμός των περιστατικών απάτης που 
καταγράφηκε ανά δίαυλο συναλλαγής ανήλθε σε 995 στις 
συναλλαγές ΑΤΜ, σε 11,6 χιλ. στις πληρωμές POS και σε 
197 χιλ. στις CNP συναλλαγές. Η αντίστοιχη αξία των 
περιστατικών απάτης διαμορφώθηκε σε 324 χιλ. ευρώ στις  
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συναλλαγές ΑΤΜ, σε 323 χιλ. ευρώ στις πληρωμές POS και 
σε 5,4 εκατ. ευρώ στις CNP συναλλαγές. Εξετάζοντας 
περαιτέρω την απάτη που διενεργήθηκε στις εξ 
αποστάσεως συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή 
ταχυδρομείου/τηλεφώνου διαπιστώνεται ότι οι 
περισσότερες περιπτώσεις απάτης αφορούν τις 
συναλλαγές μέσω διαδικτύου. 

την Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης  

της Απάτης στα Μέσα και Συστήματα 
Πληρωμών με σκοπό την 
παρακολούθηση, επεξεργασία και 
καθοδήγηση στον τομέα αυτό. 
Η Επιτροπή συντονίζει τη συνεργασία με την Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την 
Τράπεζα της Ελλάδος και συνεργάζεται συστηματικά με 
λοιπούς αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Σύμφωνα με τις ενημερώσεις που αποστέλλουν οι 
τράπεζες στους πελάτες τους, οι επιτήδειοι αλιεύουν 
υποψήφια θύματα στο πεδίο των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών κυρίως μέσω: α) Αγγελιών στο διαδίκτυο ή 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κάτοχος της αγγελίας 
στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δέχεται 
επικοινωνία από υποτιθέμενο ενδιαφερόμενο, ο οποίος 
του ζητάει στη συνέχεια προσωπικούς κωδικούς e-
banking, τον αριθμό ή/και το PIN των καρτών του και άλλα 
σχετικά στοιχεία, προκειμένου, δήθεν να μην υπάρχει 
χρονοτριβή για την πληρωμή. β) Phising emails. Πρόκειται 
για απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που 

αντιγράφουν το λογότυπο, τα χαρακτηριστικά και το ύφος 
των πραγματικών μηνυμάτων που ο πελάτης λαμβάνει 
από την τράπεζα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν κάποιο 
επισυναπτόμενο αρχείο ή κάποιον σύνδεσμο (link). γ) 
Smishing (SMS Phising). Στην περίπτωση αυτή, οι 
απατεώνες ψαρεύουν υποψήφια θύματα μέσω κινητού 
τηλεφώνου. Στέλνουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους 
παραλήπτες να ακολουθήσουν κάποιο σύνδεσμο (link) ή 
να καλέσουν έναν αριθμό τηλεφώνου, προκειμένου να τους 
αποσπάσουν προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες ή 
κωδικούς ασφαλείας. δ) SIM Swapping. Πρόκειται για την 
αντικατάσταση κάρτας sim κινητού τηλεφώνου εν αγνοία 
του νόμιμου κατόχου. Με την ενεργοποίηση της νέας 
κάρτας, η παλιά που βρίσκεται στην κατοχή του νόμιμου 
συνδρομητή απενεργοποιείται και έτσι όλες οι υπηρεσίες 
(κλήσεις, SMS) λαμβάνονται στη συσκευή που βρίσκεται 
στην κατοχή των απατεώνων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να διεξάγουν παράνομες δραστηριότητες εν αγνοία των 
νόμιμων συνδρομητών, λαμβάνοντας κλήσεις και 
μηνύματα που προορίζονται για αυτούς, υποκλέπτοντας 
κωδικούς μιας χρήσης ή μηνυμάτων επαλήθευσης 
ασφάλειας που στέλνει η τράπεζα στον πελάτη της. Στις 
περιπτώσεις απάτης τύπου SIM Swapping, οι δράστες 
εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM και 
προσποιούνται είτε τον κάτοχο της κάρτας SIM ή κάποιον 
εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο συνδρομητή, 
προσπαθώντας έτσι να εξαπατήσουν τους παρόχους 
κινητής τηλεφωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα προς 
αντικατάσταση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος. Μόλις 
ενεργοποιήσουν τη νέα κάρτα, η παλιά, που βρίσκεται στην 
κατοχή του νόμιμου συνδρομητή απενεργοποιείται και έτσι 
όλες οι υπηρεσίες (κλήσεις, SMS, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο) λαμβάνονται στη συσκευή που βρίσκεται στην 
κατοχή του εξαπατήσαντος δράστη, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να διεξάγουν παράνομες δραστηριότητες εν 
αγνοία των νόμιμων συνδρομητών (π.χ. λαμβάνοντας 
κλήσεις και μηνύματα που προορίζονται για αυτούς, 
υποκλέπτοντας κωδικούς μιας χρήσης ή μηνυμάτων 
επαλήθευσης ασφάλειας κ.λπ.) ε) Vishing (Voice Phishing). 
Είναι η τηλεφωνική απάτη, με πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την επικοινωνία για επισκευή βλάβης 
λογισμικού υπολογιστή. Οι δράστες εξαπατούν τα θύματα 
ως δήθεν εκπρόσωποι γνωστής εταιρείας πληροφορικής, 
αποκτώντας απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή 
τους. 
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Σε σύσκεψη κάλεσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γ. Στουρνάρας τους εκπροσώπους των servicers και τον 
Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φ. 
Κουρμούση. Σύμφωνα με το newmoney.gr η σύσκεψη είχε 
ως μοναδικό αντικείμενο να εξετάσουν και να καταλήξουν 
όλοι μαζί, πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση όλου του 
συστήματος. Είναι σημαντικό, αφενός για να μην 
παραμένει σε οικονομία και κοινωνία το βάρος των 

κόκκινων δανείων, αφετέρου επειδή οι αναδιαρθρώσεις, 
επώδυνες και μη, θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση. Ο 
διοικητής θέλει οι servicers να γνωρίζουν ποιοι είναι οι 
επόπτες και οι οperators από την πλευρά της ΤτΕ. Να 
ξέρουν, δηλαδή, τα πρόσωπα που χειρίζονται τα θέματά 
τους, ώστε τυχόν θέματα που εκκρεμούν ή ανακύπτουν να 
διευθετούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα είτε με απευθείας 
επαφές είτε με ένα τηλεφώνημα.  

την Τράπεζα της Ελλάδος πιστεύουν 
ότι δεν υπάρχει ο επιθυμητός 
βαθμός συνεργασίας μεταξύ των 

servicers για τις κοινές υποθέσεις  
που καλούνται να διαχειριστούν 
, οπότε πιέζουν να υιοθετηθεί μια κουλτούρα συνεργασίας. 
Σημειώστε ότι τελευταία στην ΤτΕ καλούν όλες τις 
διοικήσεις των τραπεζών σε ξεχωριστά γεύματα εργασίας. 
Σε αυτά η κεντρική τράπεζα θέτει τις προκλήσεις που έχουν 
μπροστά τους και συζητούνται διεξοδικά όλα τα ζητήματα 
ανά τράπεζα. Ανταλλάσσονται ελεύθερα απόψεις και 
βεβαίως ο επόπτης επισημαίνει την ανάγκη να 
λαμβάνονται επαρκείς προβλέψεις. 

 

 

υσκολία εμφανίζεται στην 
χορήγηση στεγαστικών δανείων, 
καθώς ελάχιστοι υποψήφιοι 

δανειολήπτες διαθέτουν πάνω  
από 30.000€ ώστε να μπορέσουν να 
αγοράσουν με στεγαστικό δάνειο την  
πρώτη κατοικία τους. 

Σύμφωνα με το fpress.gr οι τράπεζες έχουν μπει και πάλι 
στη διαδικασία να χορηγούν στεγαστικά δάνεια, αρκεί ο 
υποψήφιος αγοραστής να είναι σε θέση να καταβάλλει τοις 
μετρητοίς το 30% της αξίας του ακινήτου. Μετά, εφόσον τα 
εισοδήματά τον χαρακτηρίζουν ως ικανό να δανειστεί, το 
μόνο που χρειάζεται είναι να καθοριστεί η διάρκεια του 
δανείου ώστε να διαμορφωθεί και το ύψος της δόσης. 

λα αυτά είναι εύκολα  
στην θεωρία. Πώς όμως  
γίνονται πράξη; 

Ακολουθεί ένας κατάλογος με 50 διαμερίσματα σε διάφορες 
περιοχές της χώρας τα οποία έχουν 2-3 δωμάτια και 
μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες μιας 
4μελους οικογένειας. Κανένα από αυτά τα σπίτια δεν 
πωλείται για περισσότερα από 160.000 ευρώ. Δείτε λοιπόν 
όλα τα σενάρια για να τα αποκτήσετε: Στο πρώτο σενάριο, 
η διάρκεια του δανείου έχει οριστεί στα 20 χρόνια και το 
ποσοστό προκαταβολής στο 30%. Με λιγότερο ποσοστό 
προκαταβολής δύσκολα θα πάρετε το στεγαστικό δάνειο. 
Όπως φαίνεται, ανάλογα με την τιμή του ακινήτου, η 
μηνιαία δόση μπορεί να φτάσει έως και τα 628 ευρώ. Το 
επιτόκιο έχει οριστεί στο 3% καθώς σε αυτά τα επίπεδα 
κινείται (πάνω κάτω) η αγορά αυτή τη στιγμή. Πρώτο 
σενάριο: Ποσοστό προκαταβολής 30%, Διάρκεια δανείου 
(σε έτη) 20, Επιτόκιο που μου δίνει η τράπεζα 3,00: 
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Και αν δεν αντέχετε να πληρώνετε τα 628 ευρώ τον μήνα; Η 
απάντηση βρίσκεται στην αύξηση της διάρκειας 
αποπληρωμής. Φτάνοντας στα 30 χρόνια η δόση πέφτει 
κάτω από τα 500 ευρώ και διαμορφώνεται στα 479 ευρώ το 
ανώτερο. Βεβαίως υπάρχει επιβάρυνση λόγω των τόκων 
αλλά αυτό είναι ένα ποσό το οποίο δεν το σκέφτεται 
κάποιος αν θέλει να αποκτήσει σπίτι και να απαλλαγεί από 
το ενοίκιο. Ιδού λοιπόν και η δεύτερη συνταγή με 
προκαταβολή 30% και διάρκεια δανείου 30 έτη επίσης με το 
επιτόκιο στο 3%. Δεύτερο σενάριο: Ποσοστό 
προκαταβολής 30%, Διάρκεια δανείου (σε έτη) 30, Επιτόκιο 
που μου δίνει η τράπεζα 3,00 
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Οι ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος και 
στην χώρα μας σε σχέση με τα μετρητά που ωστόσο 
αποτελούν ακόμα τον κυρίαρχο τρόπο πληρωμής. Όπως 
γράφει το capital.gr η τάση αυτή, που ενισχύθηκε τόσο 
διεθνώς όσο και στην χώρα μας λόγω της πανδημίας και 
των περιοριστικών μέτρων τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή, 
εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Η 
συγκεκριμένη στροφή στις ηλεκτρονικές πληρωμές 
δημιουργεί την ανάγκη αυτές να ολοκληρώνονται άμεσα 
όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου. Με απλά λόγια μια 
ηλεκτρονική πληρωμή πρέπει να ολοκληρώνεται, να 
εκκαθαρίζεται, όπως ακριβώς όταν πληρώνουμε με 
μετρητά. Αυτό ξεκίνησε πανευρωπαϊκά αλλά και στην χώρα 
μας από τις 10 Δεκεμβρίου. Πώς όμως φτάσαμε στο σημείο 
αυτό; Ποιοι είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς; Τι πρέπει να 
γνωρίζουν έμποροι καταναλωτές; Ο Γιώργος Κορφιάτης, 
Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληρωμών 
και Διακανονισμού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και 
Project Manager του ΤΙPS για την ΤτΕ απαντά σε 
ερωτήματα του ΑΠΕ/ΜΠΕ: 1.Τι είναι οι άμεσες πληρωμές 
και γιατί αποτελούν καινοτομία; Εφαρμόζονται στην 
Ελλάδα; 

ι άμεσες πληρωμές αφορούν την 
προσαρμογή των ηλεκτρονικών 
πληρωμών στη σημερινή ανάγκη 

των καταναλωτών για ψηφιοποίηση 
και καινοτομία. 
Τα οφέλη των μετρητών, δηλαδή η δυνατότητα να κάνουμε 
τις συναλλαγές μας σε πραγματικό χρόνο, με ταυτόχρονο 
και οριστικό διακανονισμό όλες τις ημέρες και ώρες του 
χρόνου, έρχονται πλέον και στις διατραπεζικές πληρωμές 
που γίνονται μεταξύ δυο λογαριασμών. Η ανάγκη αυτή είχε 
ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλές και 
διαφορετικές λύσεις άμεσων πληρωμών σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στην Ελλάδα λειτουργεί από τον Μάιο του 2017, 
μέσω της ΔΙΑΣ, η υπηρεσία IRIS. Για συναλλαγές από 
κινητό τηλέφωνο (IRIS mobile payments) υπάρχει όριο 500 
ευρώ ανά συναλλαγή ενώ για συναλλαγές μέσω e-banking 
το όριο αυξάνεται στα 12.500 ευρώ, με ώρες λειτουργίας τις 
εργάσιμες ώρες και ημέρες των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

δηλαδή καθημερινά 08:00 - 16:30. Η αλήθεια είναι πως η 
ανάπτυξη διαφορετικών εθνικών λύσεων δημιούργησε 
πανευρωπαϊκά ένα κατακερματισμένο τοπίο πληρωμών 
που "πνίγει" την καινοτομία και εμποδίζει την 
προσβασιμότητα των πολιτών σε αυτή. Φανταστείτε να 
μην είχαμε τη δυνατότητα roaming στην κινητή τηλεφωνία 
όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό - είναι ένα αντίστοιχο 
παράδειγμα διαλειτουργικότητας χωρίς πανευρωπαϊκή 
προσβασιμότητα. Το Ευρωσύστημα έχει αντιληφθεί 
πλήρως τη δυναμική των άμεσων πληρωμών και τη 
δυνατότητα να γίνουν η "νέα κανονικότητα" στη ζώνη του 
ευρώ. Έτσι, το Νοέμβριο 2018 έθεσε σε εφαρμογή την 
υπηρεσία TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), 
συμβάλλοντας καταλυτικά στην υλοποίηση καινοτόμων 
λύσεων πληρωμών με έμφαση στις άμεσες πληρωμές. Με 
αυτή την κίνηση, ουσιαστικά το Ευρωσύστημα συμβάλλει 
σημαντικά στο να αποφευχθεί η επικράτηση εθνικών 
λύσεων στις άμεσες πληρωμές. Το ΤΙPS επιτρέπει στους 
Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (πιστωτικά ιδρύματα, 
FinTechs κ.α.) να προσφέρουν στους πελάτες τους 
μεταφορές κεφαλαίων πανευρωπαϊκά, συνεχώς και σε 
πραγματικό χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο και κάθε ημέρα 
του έτους. Στη χώρα μας συμμετέχουν από τις 10 
Δεκεμβρίου 2021 στο ΤIPS οκτώ Πάροχοι Υπηρεσιών 
Πληρωμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 97% του συνόλου 
των λογαριασμών πληρωμών στην Ελλάδα. 2. Πώς 
επηρεάζουν τη ρουτίνα των πληρωμών και ποια είναι τα 
οφέλη για τους καταναλωτές και τους εμπόρους;  

ι άμεσες πληρωμές θα αυξήσουν 
θεαματικά την ταχύτητα με  
την οποία πραγματοποιούνται  

οι πληρωμές. 
Οι υπάρχουσες υποδομές ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ 
παρέχουν τη δυνατότητα στους πληρωτές να εκκινούν 
πληρωμές οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, καθιστούν το  
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ποσό της πληρωμής διαθέσιμο στον δικαιούχο, το 
νωρίτερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι άμεσες 
πληρωμές καθιστούν το ποσό διαθέσιμο σε λιγότερο από 
10 δευτερόλεπτα, δηλαδή πιο γρήγορα από όσο διαρκεί η 
έγκριση μιας πληρωμής μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής 
κάρτας. Ας δούμε πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη. Ο 
πελάτης σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορεί να 
αγοράσει ένα προϊόν πληρώνοντας άμεσα. Το μόνο που θα 
χρειάζεται να κάνει είναι να σκανάρει έναν κωδικό QR ή να 
χρησιμοποιήσει το online banking του. Εάν βρίσκεται στο 
φυσικό κατάστημα, αυτό σημαίνει ότι δυνητικά θα 
μπορούσε να αποφύγει και την ουρά του ταμείου. 
Παράλληλα θα λαμβάνει άμεσα στο κινητό του την 
ηλεκτρονική απόδειξη της αγοράς. Ποια είναι τα οφέλη; Ο 
καταναλωτής κάνει την πληρωμή με ευκολία, χωρίς τον 
κίνδυνο διαχείρισης των μετρητών και χωρίς τον κίνδυνο 
απάτης που εμπεριέχει μια πληρωμή με κάρτα. Ο έμπορος 
βλέπει την πληρωμή άμεσα (σε δευτερόλεπτα) στον 
λογαριασμό του, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του 
κινδύνου μη πληρωμής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 
σε βελτιστοποίηση διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και 
ελαχιστοποίηση της ανάγκης χρηματοδότησης. 3. Οι 
άμεσες πληρωμές να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές 

προς το Δημόσιο, όπως φόροι, τέλη κυκλοφορίας, και προς 
τις ΔΕΚΟ; Αν ναι, τι κερδίζει ο φορολογούμενος και τι το 
Δημόσιο; Με τις άμεσες πληρωμές ενισχύεται η 
εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και Κράτους. Η διάδοση των 
άμεσων πληρωμών θα διευκολύνει την καθημερινότητα 
των πολιτών εκσυγχρονίζοντας την αλληλεπίδρασή τους 
με το Δημόσιο και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά 
του. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε περιπτώσεις 
μεταβιβαστικών πληρωμών όπως επιδόματα στήριξης 
οικονομικά αδύναμων και πληγέντων. Με τον τρόπο αυτό, 
αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των 
πολιτών τόσο στις λύσεις πληρωμών όσο και στον ρόλο 
του Κράτους. Οι άμεσες πληρωμές θα συμβάλουν στην 
μείωση της περιττής γραφειοκρατίας και της 
φοροδιαφυγής οδηγώντας εν τέλει σε ένα κράτος το οποίο 
θα υπηρετεί τους πολίτες πιο αποτελεσματικά. Αν 
μπορέσουμε να μειώσουμε την περιττή γραφειοκρατία 
μειώνουμε τις ανισότητες, βοηθώντας τους πιο αδύναμους. 
Σ' αυτό το πλαίσιο, και εστιάζοντας στις θετικές πλευρές της 
ψηφιοποίησης, όπως η άμεση ενημέρωση του πολίτη για 
μια πληρωμή, το μεγάλο κέρδος για το Κράτος, όπως και 
για τους πολίτες, θα είναι η βελτίωση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών του. 

 

 
Ο Andy Mukherjee γράφει στο Bloomberg για την 
απόσυρση των μετρητών από τις οικονομικές συναλλαγές: 
Ο οριστικός θάνατος των μετρητών είναι κοντά. Ως 
καταναλωτές, ωστόσο, θα πρέπει να ελπίζουμε το τέλος 
τους να μην φτάσει πολύ σύντομα. Δεν είναι η πανδημία 
που θέτει εκτός παιχνιδιού αυτό το δημοφιλές μέσο 
πληρωμής. Το μόνο που έχει κάνει η Covid-19 είναι να 
επιταχύνει μια τάση που ήταν ήδη υπαρκτή. Όταν ο Steve 
Jobs παρουσίαζε το πρώτο iPhone το 2007, άρχιζε ήδη να 
σκοτώνει την ανάγκη για χρήση τραπεζογραμματίων. 
Αυτόνομα αυτοκίνητα, ψυγεία που πραγματοποιούν μόνα 
τους παραγγελίες και τα ψηφιακά μας avatar στο metaverse 
(μετασύμπαν) θα βάλουν τα τελευταία καρφιά στο φέρετρο 
του "βασιλιά Χρήμα". 

Covid-19 μετατόπισε παγκόσμιες 
λιανικές πωλήσεις συνολικού 
όγκου 5 τρισ. δολ. από τον  

φυσικό κόσμο στο διαδίκτυο. 
Στον βαθμό που ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των 
συναλλαγών διεξαγόταν με μετρητά (47% στην ευρωζώνη), 
η ιδέα ότι το παραδοσιακό νόμισμα το οποίο έχει εκδοθεί 
από την κεντρική τράπεζα ήταν απαραίτητο για την αγορά 
καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης δέχθηκε ένα ισχυρό 
πλήγμα. Μετά από μια αρχική εκτίναξη στην προληπτική 
συσσώρευση μετρητών, οι περιορισμοί στην κινητικότητα 
και ο φόβος της μεταφοράς μικροβίων από τον χειρισμό 
χαρτονομισμάτων έφεραν αναγκαστικά μια αλλαγή στις 
συνήθειες. Όταν οι κυβερνήσεις μοίρασαν κουπόνια 
προκειμένου να αυξήσουν τις δαπάνες - όπως στο Χονγκ 
Κονγκ - εκατομμύρια καταναλωτές και χιλιάδες έμποροι 
έγιναν νέοι χρήστες διαδικτυακών συστημάτων πληρωμών 
μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουν τα voucher αυτά. 
Πολλοί πιθανότατα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτές 
τις νέες διόδους για τη διευθέτηση λογαριασμών. Πόσο 
κρίσιμες ήταν όμως αυτές οι αλλαγές στη γενική 
αρχιτεκτονική των πραγμάτων; Η διαφορετική τροχιά των 
τραπεζογραμματίων στην Κίνα και την Ινδία παρέχει ένα 
φυσικό πείραμα για τη μέτρηση της σχετικής σημασίας από 
τη μία πλευρά των προσωρινών κραδασμών και από την 
άλλη της σταθερής τεχνολογικής αλλαγής. Η χρήση 
μετρητών μειώθηκε κατακόρυφα στην Ινδία αφότου ο 
πρωθυπουργός Narendra Modi ακύρωσε το 86% του 
υφιστάμενου νόμιμου φυσικού χρήματος μέσα σε μια 
νύχτα, ως μέρος ενός αποτυχημένου οικονομικού
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πειράματος. Αυτό συνέβη πριν από πέντε χρόνια.  

ήμερα, οι ψηφιακές πληρωμές 
ανθούν, ωστόσο τα μετρητά 
αποτελούν ξανά το 14% του 

χρήματος ευρείας κυκλοφορίας  
στην οικονομία 
το ίδιο όπως και πριν από την προ πενταετίας 
"απόσυρση". Στην Κίνα, όπου το φυσικό νόμισμα έχει 
καταστεί παρωχημένο από την αυξανόμενη σχεδόν 
πανταχού παρουσία των Alipay και WeChat Pay, τα IOU της 
κεντρικής τράπεζας αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% των 
χρημάτων. Η τεχνολογική πρόοδος δεν παρουσιάζει τα 
"δραματικά" στοιχεία ενός σοκ συμπεριφοράς, ωστόσο δεν 
είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Όπως μας υπενθυμίζουν οι 
Jeremy Balkin και Neha Wattas της JPMorgan Chase, ο πιο 
γρήγορος τρόπος για να μεταφέρετε χρήματα από τη Νέα 
Υόρκη στο Λονδίνο ακόμη και το 2010 ήταν να πάρετε μια 
πτήση από το JFK στο Heathrow και να τα παραδώσετε 
αυτοπροσώπως. Η έκθεσή τους, με τον "προβοκατόρικο" 
τίτλο "Οι πληρωμές καταβροχθίζουν τον κόσμο", 
καταγράφει πολλές αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
από κοινού. Στην Κίνα, οι πλατφόρμες των υπερ-
εφαρμογών μεταμόρφωσαν τα χρήματα. Αλλού, η άνοδος 
μιας gig οικονομίας κάνει το ίδιο από μια άλλη πλευρά. 
Παγκοσμίως, 50 εκατομμύρια άνθρωποι μέσω blog, 
σύντομων βίντεο ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου 
συμβουλεύουν τους ανθρώπους τι να αγοράσουν στο 
Διαδίκτυο - και πληρώνονται επίσης στο Διαδίκτυο. 

, ωστόσο αυτό που αποθηκεύεται σε αυτά αλλάζει λόγω 
μιας άλλης τεχνολογικής επανάστασης: του blockchain. Η 
εταιρεία του κλάδου της fintech, Circle, συνεργάστηκε με τη 
Visa προκειμένου να επιτρέψει στους επιχειρηματικούς 
πελάτες να ξοδεύουν USD Coin - ένα νόμισμα στο 
blockchain Ethereum που έχει συνδεδεμένη την αξία του με 
το δολάριο των ΗΠΑ - στις συναλλαγές τους με 70 
εκατομμύρια εμπόρους. Ένα εξίσου σημαντικό φαινόμενο 
είναι το μοντέλο "αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα" 
("buy now, pay later"), το οποίο ενσωματώνει 
χρηματοδότηση (και πληρωμές χωρίς μετρητά) ακόμη και 
σε συναλλαγές χαμηλής αξίας, όπως μια αγορά κραγιόν σε 
τρεις δόσεις. Περιμένετε λίγο ακόμη και σύντομα η καθεμία 
από τις 15 συσκευές μας, οι οποίες θα συνδέονται στο 
Internet of Things, θα κάνει τις δικές της αγορές, 
χρησιμοποιώντας προγραμματιζόμενα ψηφιακά μετρητά 
έκδοσης της κεντρικής τράπεζας για να πληρώνει μόνη της, 
μόνον όμως αφού θα έχει παραλάβει τα σωστά πράγματα. 
Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, μια 
εντελώς νέα παράλληλη ροή κατανάλωσης στην 
εναλλακτική πραγματικότητα του "μετασύμπαντος" θα 
μπορούσε να φτάσει σε όγκο τα 390 δισεκατομμύρια 
δολάρια μέχρι το 2025. Η καινοτομία στις πληρωμές είναι 
ένα ακόμη μεγαλύτερο φαινόμενο στις αναδυόμενες αγορές 
απ’ ό,τι στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Τον περασμένο 
μήνα, οι εφαρμογές οι οποίες βασίζονται σε smartphone 

που λειτουργούν σε μια κοινή δημόσια υπηρεσία 
εκκαθάρισαν το ισοδύναμο 100 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε εγχώριες πληρωμές στην Ινδία, από λιγότερο 
από 15 εκατομμύρια δολάρια πέντε χρόνια νωρίτερα. Και 
αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Google της Alphabet, η οποία 
διαχειρίστηκε μόνη της 38 δισεκατομμύρια δολάρια από 
αυτές τις στιγμιαίες μεταφορές, έχει τώρα αναπτύξει ένα 
κινητό τηλέφωνο αξίας κάτω των 100 δολαρίων, το οποίο 
βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android. Η ιδέα είναι να 
φέρει το Διαδίκτυο στο κινητό στο κάτω μέρος της 
κοινωνικής πυραμίδας της κατανάλωσης στην Ινδία. 

Τα μετρητά είναι ακόμα περιζήτητα, ειδικά σε μια εξαιρετικά 
"μαύρη" οικονομία όπως η ινδική. Η σημασία τους, 
ωστόσο, ως μέσου πληρωμής μειώνεται. Το 2003, περίπου 
το 35% των μετρητών στη ζώνη του ευρώ χρησιμοποιείτο 
σε εγχώριες συναλλαγές. Το ποσοστό μειώθηκε περίπου 
στο 20% το 2019. Οπουδήποτε μεταξύ 30% και 50% των 
τραπεζογραμματίων έχουν καταλήξει στο εξωτερικό, ενώ 
τα υπόλοιπα αποθησαυρίζονται, πάντα όσον αφορά την 
ευρωζώνη: για ορισμένους επενδυτές, μια ασφαλής 
κρατική υποχρέωση που πληρώνει μηδέν όπως τα μετρητά 
είναι καλύτερη επένδυση από τα αρνητικής απόδοσης 
κρατικά ομόλογα. Καθώς τα μετρητά εξαφανίζονται στα 
θησαυροφυλάκια - χωρίς ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής 
τράπεζας ή CBDC να τα αντικαθιστά - η εμπιστοσύνη του 
κοινού στη μετατρεψιμότητα των καταθέσεων σε επίσημο, 
"πραγματικό" χρήμα μπορεί να γίνει "περισσότερο ένα 
θεωρητικό κατασκεύασμα παρά μια καθημερινή εμπειρία", 
σύμφωνα με πρόσφατη ερευνητική εργασία του Ulrich 
Bindseil της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων 
ερευνητών. Αυτό θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει 
ολόκληρα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Εάν όλα τα 
χρήματα που κυκλοφορούν είναι ιδιωτικά, ελέγχονται από 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πλατφόρμες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, οι αρχές δεν θα είναι σε θέση να 
προστατεύσουν τους καταναλωτές από την εκμετάλλευση. 
Γι' αυτό, ακόμη και σε χώρες όπου η τεχνολογία τα έχει 
μετατρέψει σε αναχρονιστικό «παράρτημα» σε μια 
θάλασσα ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα μετρητά δεν 
επιτρέπεται να πεθάνουν. Όχι τουλάχιστον πριν τα CBDC 
να είναι έτοιμα. 
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Μια ασύλληπτη νέα κομπίνα έστησε ο γνωστός 
«Νεκτάριος» με τους συνεργάτες τους εισπράττοντας από 
ανυποψίαστους καταναλωτές πάνω από 500.000 ευρώ! 
Σύμφωνα με το newsauto.gr το απίστευτα υψηλό ποσό 
αφορούσε σε υποτιθέμενα κατασχεμένα αυτοκίνητα από 
τράπεζες και μάλιστα οι αθεόφοβοι είχαν κατασκευάσει και 
πλαστά έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου στα οποία 
αναγράφονταν τα διαθέσιμα αυτοκίνητα από κάποια… 
Ένωση Τραπεζικών Κατασχέσεων! Φυσικά και δεν 
υπάρχει καμία Ένωση Τραπεζικών Κατασχέσεων αλλά 
ούτε κατασχεμένα αυτοκίνητα σε εξευτελιστικές τιμές αλλά 
αντ’ αυτού ο γνωστός «Νεκτάριος» με τους συνεργούς τους 
κατάφεραν να εισπράξουν από τα ανυποψίαστα θύματά 
τους μισό εκατομμύριο ευρώ! Όμως φαίνεται ότι η 
απληστία τους «φανέρωσε», καθώς τα νυν και πρώην 
θύματα πλέον είναι πολλά και τα χρήματα παραπέμπουν 
σε… κακούργημα. Το εντυπωσιακό στην συγκεκριμένη 
υπόθεση είναι ότι ο γνωστός «Νεκτάριος» δεν 
εμφανίζονταν πουθενά αλλά έστελνε το δεξί του χέρι με το 
όνομα «Νίκος», που κανείς δεν γνωρίζει αν είναι αληθινό το 
όνομα ωστόσο τον γνώριζαν όλα τα προηγούμενα θύματα 
του «Νεκτάριου». Μάλιστα σε διάστημα μόλις 15 ημερών οι 
επιτήδειοι κατάφεραν να έχουν εισπράξει πάνω από 
131.000 ευρώ! Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 
οι τιμές στην συντριπτική πλειοψηφία των υποτιθέμενων 
κατασχεμένων αυτοκινήτων κατέληγαν στα 375 ευρώ. 
Δηλαδή 20.375 ευρώ, 60.375 ευρώ, 45.375 ευρώ… Το κόλπο 
που είχαν στήσει ο «Νεκτάριος» και η παρέα του είναι 
γνωστό εδώ και χρόνια και ειδικότερα χρησιμοποιούν την 
μέθοδο της «Πυραμίδας» για να ψαρέψουν τα ανυποψίαστα 
θύματά τους. Αρχικά βρίσκουν κάποιον επώνυμο ή 
άνθρωπο εμπιστοσύνης ισχυρών προσώπων και στη 
συνέχεια για να τους δελεάσουν και να γίνουν πιστευτοί 
«επενδύουν» κάποια χρήματα παραδίδοντας κάποιο 
αυτοκίνητο ή άλλα προϊόντα που είχαν πει ότι διαθέτουν σε 
πολύ χαμηλή τιμή. 

τη συνέχεια οι ανυποψίαστοι 
καταναλωτές που έχουν λάβει  
το αυτοκίνητο ή άλλο προϊόν σε 

χαμηλή τιμή το διαδίδουν στους 
φίλους τους και τότε ο «Νεκτάριος»  
και η παρέα του αρπάζουν τις παχυλές 
προκαταβολές τις οποίες και  
δεν επιστρέφουν ποτέ καθώς  
δεν υπάρχει κανένα κατασχεμένο 
αυτοκίνητο από τον ΟΔΔΥ. 
Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα εμφανίζονται εντελώς 
διαφορετικά και σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες ο 
«Νεκτάριος» και οι συνεργοί του υποσχέθηκαν πολλά 
αυτοκίνητα σε εξευτελιστικές τιμές από την Ένωση 
Τραπεζικών Κατασχέσεων! Ωστόσο η διαφορά με τις άλλες 
υποθέσεις του «Νεκτάριου» εστιάζεται στο γεγονός ότι όλη 
την διαπραγμάτευση την έκανε ο βοηθός του ή συνέταιρός 
του, ο οποίος είναι γνώριμος όλων των προηγούμενων 
θυμάτων του «Νεκτάριου». Άλλωστε εκείνος δεν θα 
διακινδύνευε να εμφανιστεί πουθενά εξαιτίας της… 
δημοσιότητας που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια! Έτσι 
λοιπόν το δεξί χέρι του «Νεκτάριου» με το όνομα «Νίκος» 
που όπως προαναφέραμε δεν γνωρίζουμε αν είναι και το 
αληθινό του όνομα, εμφανίστηκε σε ένα από τα θύματά του 
ως ο άνθρωπος που διαθέτει τις κατάλληλες γνωριμίες και 
μπορεί να τον προμηθεύσει με πολύ φθηνά κατασχεμένα 
αυτοκίνητα μέχρι και ηλεκτρονικές συσκευές. Μάλιστα κατά 
την συνάντηση που είχαν τα θύματα με το δεξί χέρι του 
«Νεκτάριου» τους επισήμανε ότι έχει την δυνατότητα να 
μας προμηθεύσει αυτοκίνητα σε πολύ καλές τιμές με 
δεδομένο ότι είχε αναπτύξει στενή συνεργασία με τον 
διευθυντή της Ένωσης Τραπεζικών Κατασχέσεων. 
Παράλληλα κάποιο άλλο μέλος της σπείρας ήταν δήθεν 
υπεύθυνο για την όλη διαδικασία και είχε την δυνατότητα 
να επιλέξει σε ποιους θα πουληθούν τα αυτοκίνητα. Ο 
βοηθός του «Νεκτάριου» με πλήρη πειθώ τους δήλωσε ότι 
τα αυτοκίνητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά βρίσκονται 
σε γκαράζ στην περιοχή του Αμαρουσίου και αμέσως μόλις 
τα θύματα καταβάλλουν τα οριζόμενα ως ποσά 
προκαταβολής θα ξεκινήσει η διαδικασία μεταβίβασης 
ώστε το αργότερο σε 40 ημέρες να τους παραδοθούν τα 
αυτοκίνητα. Μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο πειστικός ο  
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βοηθός του «Νεκτάριου» διαβεβαίωνε τα θύματά του ότι τα 
χρήματα θα κατατεθούν τραπεζικά σε προσωπικό του 
λογαριασμό και ταυτοχρόνως θα παραδοθούν και 
Υπεύθυνες Δηλώσεις, στις οποίες θα βεβαιώνονται από την 
αρμόδια υπηρεσία ήτοι την Ένωση Τραπεζικών 
Κατασχέσεων, τόσο τα ποσά που έχουν καταβληθεί όσο 
και η διαδικασία παράδοσης με αναφορά στον κάθε 
συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου που αντιστοιχούσε σε 
κάθε ένα από τα θύματα του. Παράλληλα, ο «Νίκος» 
διαβεβαίωσε τα ανυποψίαστα θύματά τους πως ανά πάσα 
στιγμή διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν την 
παραγγελία και να λάβουν πίσω την προκαταβολή τους 
παρέχοντας γραπτώς όλες τις παραπάνω διαβεβαιώσεις. 
Έτσι όλα τα θύματα πείσθηκαν και ξεκίνησαν να 
καταθέτουν παχυλές προκαταβολές για τα ανύπαρκτα 
αυτοκίνητα από την υποτιθέμενη Ένωση Τραπεζικών 
Κατασχέσεων. Το πρώτο αυτοκίνητο της λίστα αφορούσε 
σε ένα Range Rover Discovery diesel με πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας το 2019 το οποίο φαίνονταν ότι είχε διανύσει 
27.500 χλμ. και δίδονταν έναντι 41.375 ευρώ. Το δεύτερο 
αυτοκίνητο σε μία από τις υποτιθέμενες λίστες αφορούσε 
σε ένα Toyota Rav4 με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2021 
και τιμή διάθεσης τα 13.375 ευρώ. Το συγκεκριμένο όχημα 
εμφανίζονταν ότι έχει διανύσει μόλις 6.300 χλμ. Μια BMW 
M5 Competition με 625 ίππους και πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας το 2019 «κοσμούσε» στις λίστες της 
υποτιθέμενης Ένωσης Τραπεζικών Καταθέσεων με τιμή 
διάθεσης τα 66.375 ευρώ έχοντας διανύσει μόλις 11.386 
χλμ. Μια Porsche Cayenne Turbo S με 680 ίππους 
αναζητούσε τον επόμενο ιδιοκτήτης της με πρώτη άδεια 

κυκλοφορίας το 2020 και τιμή 84.375 ευρώ. Αν κάποιος 
ήθελε μια πιο φθηνή Porsche τότε οι επιτήδειοι είχαν 
φροντίσει να τους δελεάσουν με μια Cayman μοντέλο του 
2019 η οποία φαίνονταν ότι είχε διανύσει μόλις 7.967 χλμ. 
και δίνονταν έναντι 42.375 ευρώ. Το υβριδικό Audi Q8 των 
360 ίππων με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2020 και τιμή 
διάθεσης τις 62.375 ευρώ σίγουρα δελέασε αρκετούς 
υποψήφιους αγοραστές καθώς φαίνονταν ότι είχε διανύσει 
μόλις 9.487 χλμ. Μια Mercedes-Benz S500 (Υβριδικό – 
Αέριο) επίσης εμφανίζονταν στις υποτιθέμενες λίστες της 
Ένωσης Τραπεζικών Κατασχέσεων με πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας το 2018 και τιμή 72.375 ευρώ. Το 
συγκεκριμένο όχημα εμφανίζονταν ότι έχει διανύσει μόλις 
14.833 χλμ. Μια BMW X7 diesel με πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας το Νοέμβριο του 2019 δίνονταν έναντι 74.375 
ευρώ έχοντας διανύσει μόλις 15.678 χιλιόμετρα. Το 
κορυφαίο αυτοκίνητο στις λίστες της υποτιθέμενης 
Ένωσης Τραπεζικών Κατασχέσεων ήταν μία Porsche 911 
GTs με 450 ίππους και πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2018 
η οποία φαίνονταν ότι είχε διανύσει μόλις 10.300 χλμ. και 
πωλούνταν έναντι 77.375 ευρώ χωρίς να έχει ούτε μία 
γρατζουνιά εξωτερικά και book service έως τον 
Φεβρουάριο του 2020 σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
Porsche στην Ελλάδα… Για όλα τα παραπάνω και άλλα 
πολλά αυτοκίνητα οι ανυποψίαστοι καταναλωτές 
κατέθεσαν προκαταβολές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ 
στον λογαριασμό του «υπαρχηγού» του «Νεκτάριου» τα 
οποία υποτίθεται ότι αποδίδονταν τοις μετρητοίς στην 
Ένωση Τραπεζικών Κατασχέσεων η οποία κατά τα 
λεγόμενα τους είχε έδρα στο Μαρούσι…  

ι προκαταβολές που κατέθεταν τα 
θύματα κυμαίνονταν από 8.000 
έως και 25.000 ευρώ ανά όχημα.  

Όταν πλησίαζε ο καιρός που υποτίθεται θα παραδίδονταν 
τα αυτοκίνητα ξαφνικά το δεξί χέρι του «Νεκτάριου» 
εμφανίστηκε στα θύματά του και τους ανακοίνωσε ότι 
υπάρχει έναν υποτιθέμενος έλεγχος μέσα στην Ένωση 
Τραπεζικών Κατασχέσεων και θα καθυστερήσουν δύο 
βδομάδες οι διαδικασίες για την παράδοση των 
αυτοκινήτων. Μάλιστα για να γίνει πιο πειστικός ο λόγος 
αναβολής, κάποιος δήθεν Διευθυντής της Ένωσης 
Τραπεζικών Κατασχέσεων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τα 
θύματα και τους διαβεβαίωσε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Οι 
εβδομάδες περνούσαν, φυσικά δεν άλλαξε τίποτα, και όλοι 
αιτήθηκαν την ακύρωση των αυτοκινήτων και την 
επιστροφή των αντίστοιχων προκαταβολών και έπειτα 
από ένα μήνα γεμάτο αγωνία, ψέματα και δικαιολογιών από 
τα μέλη της σπείρας ξαφνικά ο «υπαρχηγός» ενημέρωσε τα 
θύματά του πως οι άνθρωποι που είχε την επαφή και έδινε 
όλα τα χρήματα για τα αυτοκίνητα είχαν εξαφανιστεί και 
είχαν κλείσει τα κινητά τους. Αυτό το σκηνικό συνεχίστηκε 
για περίπου ένα μήνα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου όποτε και 
ο «Νίκος» θα επέστρεφε ο ίδιος τα χρήματα στα θύματά του. 
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη οπότε και οι ανυποψίαστοι 
καταναλωτές έλαβαν την απόφαση να κινηθούν νομικά 
εναντίον της εγκληματικής οργάνωσης. Ενημέρωσαν το 
δεξί χέρι του «Νεκτάριου» για την νομική κίνηση εναντίον 
τους και εκείνος τους εξύβρισε με χυδαίο τρόπο και τους 
απείλησε ευθέως για την σωματική τους ακεραιότητα ενώ 
παράλληλα δήλωνε ότι γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες και 
ότι δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. 
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